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บรรณาธิการแถลง

 

 ว�รส�ร “จุลนิติ” ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือนกรกฎ�คม – สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้
ท�งกองบรรณ�ธิก�รได้พจิ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คญัของรฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พทุธศกัร�ช 
๒๕๖๐ ที่กำ�หนดให้รัฐสภ�ในฐ�นะองค์กรที่ใช้อำ�น�จนิติบัญญัติของรัฐหรือประเทศมีรูปแบบสองสภ�
อันประกอบด้วย สภ�ผู้แทนร�ษฎร และวุฒิสภ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนของวุฒิสภ�นั้นรัฐธรรมนูญ
ได้กำ�หนดให้วุฒิสภ�มีที่ม�จ�กก�รคัดเลือกกันเองของบุคคลท่ีมีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ 
อ�ชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำ�ง�น หรือเคยทำ�ง�นด้�นต่�ง ๆ ที่หล�กหล�ยของสังคม
ซึ่งมีที่ม�แตกต่�งไปจ�กวุฒิสภ�ของไทยต�มรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ในอดีตที่ผ่�นม�อย่�งมีนัยสำ�คัญ

 ดังนั้น เพื่อให้ทร�บถึงเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ 

ในก�รกำ�หนดที่ม� หน้�ที่และอำ�น�จของวุฒิสภ�ต�มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ม�จ�กตัวแทนกลุ่มบุคคล

ในส�ข�ต่�ง ๆ  ในน�น�อ�รยประเทศ ตลอดจนทีม่�และบทบ�ทของวฒิุสภ�ทีจ่ะมขีึน้ในช่วงระยะเวล�

เปลีย่นผ่�นต�มบทเฉพ�ะก�ลของรฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ ในก�รส่งเสรมิ

ก�รปฏรูิปประเทศและขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ช�ต ิจงึได้พจิ�รณ�ขอคว�มอนเุคร�ะห์เพือ่ทำ�ก�รสมัภ�ษณ์
และรับฟังคว�มคิดเห็นท�งวิช�ก�ร ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในประเด็น
หัวข้อเรื่อง “เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าท่ีและอำานาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” จ�กผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้อง 
อันประกอบด้วยน�ยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ น�ยพีรศักดิ์ พอจิต รองประธ�น 
สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ คนที่สอง ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ช�ติช�ย ณ เชียงใหม่ กรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ  
และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปริญญ� เทว�นฤมิตรกุล รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและคว�มย่ังยืน 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 สำ�หรับบทคว�มท�งวิช�ก�รอื่น ๆ นั้น ขอเสนอบทคว�มเรื่องพัฒน�ก�รวุฒิสภ�ไทย  
ใน ๗ ทศวรรษ (The Thai Second Chamber Development in Seven Decades) โดย  
น�ยปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ นิติกรชำ�น�ญก�ร สำ�นักกฎหม�ย และเนื้อห�ในส่วนคอลัมน์อื่นยังคงเข้มข้น
ด้วยข้อมูลท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยที่จักเป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนิติบัญญัติและในวงก�รวิช�ก�ร
ด้�นกฎหม�ยอีกม�กม�ย 

 กองบรรณ�ธิก�รใคร่ขอขอบคุณผู ้อ ่�นทุกท่�นที่ได ้กรุณ�ติดต�มผลง�นของว�รส�ร  
“จุลนิติ” ด้วยดีเสมอม� ซ่ึงเร�พร้อมที่จะทำ�หน้�ที่คัดสรรบทคว�มและสร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�ร
ด้�นกฎหม�ยที่เป็นประโยชน์เพื่อนำ�เสนอแก่ผู้อ่�นทุกท่�นต่อไป

    
                                                                กองบรรณ�ธิก�ร  
                                                                สิงห�คม ๒๕๖๐
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พระราชด�ารัส

“... จุดประสงค์ใหญ่ของนิติศาสตร์นั้น ก็คือการอ�านวยความยุติธรรม 

ถูกต้องอย่างเสมอหน้าแก่ประชาชน ให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข  

เสมอภาค และเป็นระเบียบเรียบร้อย. เพื่อจุดประสงค์นี้จ�าเป็นต้องอาศัย

ปัจจัยอันเป็นหลักใหญ่สองสถาน คือ ตัวบทกฎหมายที่ดีสถานหนึ่ง  

การปฏิบัติที่ดีอีกสถานหนึ่ง จึงจะสัมฤทธิ์ผล. ดังนั้นการบัญญัติกฎหมาย

ควรจะต้องเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ดีของทวยชนโดยตรง และควรจะให้

อ�านวยความยุติธรรมถูกต้องแก่ทวยชนได้อย่างทั่วถึงแท้จริง. ทั้งการใช้ 

กฎหมายนั้นเล่า ก็ควรจะต้องมุ่งปฏิบัติให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

ดังกล่าวด้วยเช่นกนั โดยผูใ้ช้กฎหมายจะต้องไม่ตดิในตัวบทอย่างเหนยีวแน่น 

จนเกินไป หากแต่จะต ้องถือเอาเหตุเอาผลตามเป ็นจริงของกรณ ี

แต่ละกรณีเป็นส�าคัญ. ...”

พระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนนิทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมใหญ่
ของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชยีและแปซฟิิคตะวันตก ครัง้ที่ ๗

ณ โรงแรมดุสติธานี
วันเสาร์ ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๒๔
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง “เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำานาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ”                                          
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร  ................................................................... ๑

 • นายมีชัย ฤชุพันธุ์  ....................................................................................................... ๓ 
  ประธ�นกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ

 • นายพีระศักดิ์ พอจิต  ................................................................................................... ๙ 
  รองประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ คนที่สอง

 • ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ .................................................................. ๑๕ 
  กรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  .................................................... ๒๔ 
  รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและคว�มยั่งยืน มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

สรุปมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

 • สรุปผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ วันที่ ๑๖ พฤษภ�คม ๒๕๖๐                          
  วันที่ ๖ วันที่ ๑๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๐ และก�รประชุมคณะรัฐมนตรี                                   
  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๐  .................................................................................... ๓๑                                         

บทความทางวิชาการ

 • พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน ๗ ทศวรรษ                                                              
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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปัจจบุนัได้ก�ำหนดให้ “รฐัสภา” มรีปูแบบสองสภำ อนัประกอบด้วย สภำผูแ้ทนรำษฎร 
และวุฒิสภำ๑ เป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจทำงนิติบัญญัติของประเทศ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให ้
“วุฒิสภำ” มีทีม่ำจำกกำรคัดเลอืกกันเองของบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์  
อำชพี ลกัษณะ หรอืประโยชน์ร่วมกัน หรอืท�ำงำน หรอืเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ทีห่ลำกหลำย 
ของสังคม๒ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกวุฒิสภำของไทยในอดีตที่ผ่ำนมำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
อันถือเป็นพัฒนำกำรของวุฒิสภำไทยในกำรก�ำหนดที่มำของสมำชิกวุฒิสภำโดยอำศัย
คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์และกำรเป็นตัวแทนกลุ่มบุคคล 
ที่หลำกหลำยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ “สภาที่สอง” ของระบบรัฐสภำไทย

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐”

๑ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๗๙
 “มำตรำ ๗๙ รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ
 รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 บุคคลจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้”
๒ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง
 “มำตรำ ๑๐๗ วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวนสองร้อยคน ซ่ึงมำจำกกำรเลือกกันเองของบุคคล 

ซึง่มคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณอ์ำชพี ลกัษณะ หรอืประโยชนร่์วมกนัหรอืท�ำงำนหรอืเคยท�ำงำนดำ้นตำ่ง ๆ   
ที่หลำกหลำยของสังคม โดยในกำรแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชำชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน 
สำมำรถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

 ฯลฯ     ฯลฯ”
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ก.ค. - ส.ค. ๖๐2 จุลนิติ

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 ส�ำหรับแนวควำมคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภำน้ันสำมำรถพิจำรณำ
ได้จำกกำรที่ในหลำยประเทศก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ หรือ “สภาท่ีสอง” ที่เรียกชื่อ 
อย่ำงอืน่เป็นองค์ประกอบของรัฐสภำร่วมกับสภำผูแ้ทนรำษฎรอันมเีจตนำรมณ์ในประกำร 
ที่หลำกหลำย เช่น กำรมีสภำที่สองเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำง 
สภำนิติบัญญัติกับรัฐบำลเพื่อเหนี่ยวรั้งหรือคำนอ�ำนำจกับสภำผู้แทนรำษฎร หรือเพื่อ
ตรวจสอบหรือทักท้วงเพื่อให้กำรออกกฎหมำยเป็นไปด้วยควำมรอบคอบและถูกต้อง 
มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนมีสภาท่ีสองเพื่อเป็นเวทีหรือเปิดโอกาสให้บุคคลบางประเภท 
หรือบางกลุ่มมีโอกาสทางการเมืองได้ เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดให้มี
สภำที่สองดังกล่ำวข้ำงต้นย่อมน�ำไปสู่กำรก�ำหนดวิธีกำรได้มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของสภำ 
ทีส่องทีแ่ตกต่ำงกนัไปในรฐัธรรมนญูของแต่ละประเทศทีใ่ช้ระบบรฐัสภำแบบสภำคู ่ 

 กองบรรณำธิกำรวำรสำร “จลุนิต”ิ ได้พจิำรณำถงึควำมส�ำคญัในประเดน็ดงักล่ำว  
จึงได้ขอสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร จำก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธำนกรรมกำร 
ร่ำงรฐัธรรมนญู นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่สอง
ศาสตราจารย์ ดร. ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่ กรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและควำมยั่งยืน มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ในหัวข้อเร่ือง “เจตนารมณ์เกี่ยวกับท่ีมา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบถึงหลักกำรและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ เกีย่วกบักำรก�ำหนดทีม่ำของวฒุสิภำทีแ่ตกต่ำง 
ไปจำกวฒิุสภำชุดก่อน ๆ  ของประเทศไทยในอดตีทีผ่่ำนมำในมมุมองเปรยีบเทยีบกับวฒุสิภำ 
ของนำนำอำรยประเทศ รวมทั้งมุมมองทำงวิชำกำรโดยเฉพำะเจตนำรมณ์ส�ำหรับ 
เพื่อกำรปฏิรูประบบรัฐสภำของประเทศไทย นอกจำกน้ีเพ่ือให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบ 
ถึงเจตนำรมณ์และหลักกำรส�ำคัญอันเก่ียวกับที่มำและบทบำทในด้ำนกำรส่งเสริม 
กำรปฏิรูปประเทศและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติของ “วุฒิสภาชุดแรก” ที่จะมีขึ้น 
ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญอีกด้วย โดยผู้อ่ำนสำมำรถศึกษำ 
และติดตำมรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวได้จำกบทสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร 
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่ำน ได้ในวำรสำรจุลนิติฉบับนี้
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการ
ก�าหนดท่ีมาของวฒิุสภาน้ันมีสาระส�าคญัอย่างไร และมีหลกัการ 
แตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย 
ฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญประการใด 
รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบรัฐสภาของประเทศไทย 

นายมีชัย ฯ : ในอดีตได้มีการก�าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีท่ีมา ๒ ประเภท ด ้วยกัน  
กล่าวคือ ที่มาจากการแต่งตั้งและที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม  
ได้ปรากฏสภาพปัญหาว่า “สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง”  
มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองมากจนท�าให้ไม่มีความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
ก็ต้องไปอิงกับพรรคการเมืองเพื่ออาศัยฐานเสียงในการช่วยให้ได้คะแนน
เสียงเลือกต้ัง ส�าหรับในกรณี “สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแต่งตั้ง” 
ก็มีข้อวิจารณ์ว่ามิได้มีความยึดโยงกับประชาชน

ส�าหรบัในประการทีว่่า ราชอาณาจกัรไทยมรีปูแบบของรฐัเป็นรฐัเดีย่ว 
เหตุใดจึงต ้องมีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองดังที่ นิยมก�าหนดให้มี ข้ึนในรัฐ 
ทีม่รีปูแบบรฐัรวมน้ัน “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้มีวฒุสิภาขึน้เป็นสภาท่ีสองกเ็พือ่ทีจ่ะ
ดูแลผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะได้ในมุมมองที่แตกต่าง 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรับรองชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบจาก Southern 
Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์๑

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ไปจากมุมมองทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีข้อพิจารณาว่า พรรคการเมือง 
จะมีมุมมองในการที่จะท�าให้พรรคได้รับการนิยมยกย่อง ซ่ึงเป็นที่มาของนโยบายที่มีลักษณะ  
“ประชานิยม” ที่นับวันจะมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน เวลาที่มีการตรากฎหมายที่มีมุมมองมุมเดียวนั้น 
ค ่อนข ้างเป ็นอันตราย แม ้แต ่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาติที่มีมุมมองให ้ความส�า คัญ 
แบบระบบราชการก็ เช ่นกัน ส�าหรับกรณีของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรก็มักจะมีมุมมอง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในมุมของภาคประชาชนก็จริงแต่ขาดมุมมองของการบริหารราชการ สภาวะ 
ที่กล่าวข้างต้นท�าให้เกิดภาวะที่ขาดดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจของวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงมีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มีวุฒิสภาเพื่อเป็นองค์กรถ่วงดุล
กับสภาผู้แทนราษฎร 

ส�าหรับในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาซึ่งได้ก�าหนดให้มีที่มาจากการคัดเลือกกันเองของ
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือ
เคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม เพื่อแก้ไขและสร้างดุลยภาพของวุฒิสภา ทั้งนี้ เม่ือได ้
ศึกษาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาท้ัง ๒ แบบ ที่ได้เคยใช้ในอดีต พบว่าการเลือกต้ังก่อให้เกิดปัญหา
สมาชิกวุฒิสภามีความเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ส่วนการได้มาจากการแต่งตั้งก็มิได้มีความเชื่อมโยง
กับประชาชนเท่าที่ควร 

ดังนั้น การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้พยายามคิดกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ 
ให้น�าข้อดีระหว่างรูปแบบที่มาของวุฒิสภาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
ยิง่ข้ึน เพือ่ให้ได้สมาชกิวฒุสิภาจากบุคคลทีม่คีวามหลากหลายจากทกุกลุม่สาขาอาชพี และให้ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง เพื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีที่มาจากการเลือก 
จากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสนใจที่ได้รวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือความสนใจทางด้านใด  
แล้วให้สมัครในแต่ละกลุ่ม แล้วคัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เชื่อว่าวุฒิสภาจะเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายในเชิงความคิด มีตัวแทน 
ของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน 

จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร 

นายมชียัฯ  : ส�าหรบับทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจของวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ มหีลักการแตกต่างจากวฒุสิภาตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูฉบบัก่อนเพยีงเลก็น้อย 
โดยก�าหนดให้วุฒิสภามีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และกลั่นกรอง 
การตรากฎหมาย ควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ได้มีการตัดอ�านาจของวุฒิสภา 
ในการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งออก เน่ืองจากคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญได้ศกึษาแล้วพบว่า 
ภายใต้สภาพ “ประเพณีและวฒันธรรมของไทย” ทีม่คีวามเมตตาสงู ระบบการถอดถอนจึงไม่สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมท้ังบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ชาตติามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนัน้ได้วางหลกัการส�าคญั ๆ  ไว้อย่างไร

 นายมีชัยฯ : ที่มาของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ แตกต่างจากที่มา 
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญถาวรมาตรา ๑๐๗๒  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน  
๒๕๐ คน ซึ่งมาจากการสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ�านวน ๒๐๐ คน และอีก
จ�านวน ๕๐ คน มาจากการเลือกโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถาวร เหตุที่ต้องแบ่งแยกสัดส่วน 
ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนั้นเกิดจากความกังวลใจของรัฐบาลและคสช. ที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ 
โดยกงัวลว่าเรือ่งของการปฏิรปูประเทศจะถกูทิง้ขว้าง ดงัน้ัน วุฒสิภาชดุแรกตามบทเฉพาะกาลจงึเข้ามา 

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ้  

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัร หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกกนัเอง 
การได้รบัเลอืก จ�านวนสมาชกิวฒุสิภาท่ีจะพงึมจีากแต่ละกลุ่มการขึน้บัญชสี�ารอง การเลือ่นบคุคลจากบญัชสี�ารองข้ึนด�ารงต�าแหน่งแทน 
และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การเลอืกกนัเองเป็นไปโดยสจุริตและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการให้การเลอืกดงักล่าวเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนด
มใิห้ผูส้มคัรในแต่ละกลุม่เลือกบุคคลในกลุม่เดยีวกนั หรอืจะก�าหนดให้มกีารคดักรองผูส้มคัรรบัเลอืกด้วยวธีิการอืน่ใดทีผู่ส้มคัรรบัเลอืก
มีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้

การด�าเนินการตามวรรคสอง ให้ด�าเนินการตั้งแต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอ่ืนใด 
อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
เท่าทีม่อียู ่แต่ในกรณทีีม่สีมาชกิวฒุสิภาเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดและอายขุองวฒุสิภาเหลืออยูเ่กนิหนึง่ปี 
ให้ด�าเนนิการเลอืกสมาชิกวฒุสิภาขึน้แทนภายในหกสบิวนันบัแต่วันทีว่ฒุสิภามสีมาชกิเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ ในกรณเีช่นว่านี ้ให้ผูไ้ด้รบัเลอืก 
ดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัเริม่ด�าเนนิการเพือ่เลอืกไม่ช้ากว่าสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั  
การก�าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น�าความในมาตรา ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

มีบทบาทส�าคัญในการประคับประคองสภาวะการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่มีธรรมาภิบาลและ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏริปูประเทศ การปฏริปูบ้านเมอืงถอืเป็นหวัใจส�าคัญ 
ในการก�าหนดทิศทางของประเทศในขณะน้ี ประเทศไทยยังคงต้องมีการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน
ไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารราชการแผ่นดิน  
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้มีกฎหมายที่ต ้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญเป็นจ�านวนมาก  
แต่ในทีส่ดุแล้วบ้านเมืองของเรากย็งัคงย�า่อยูกั่บที ่การปฏริปูประเทศจึงเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะถกูจะทิง้ขว้าง 
ไว้กลางคันไม่ได้ เพราะบ้านเมืองจะย้อนกลับไปสู่จุดเดิม ดังน้ัน วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล 
จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะ 

ตามปกตนิัน้วฒุสิภาจะประกอบไปด้วยสมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน แต่คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 
พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลขึ้นอีก ๕๐ คน โดยจ�านวน 
๕๐ คน ที่เพิ่มมานี้จะเป็นการทดลองเลือกแบบถาวรเพื่อที่จะได้เห็นว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
ถาวรจะมีลักษณะเช่นใด จะมีการฮ้ัวกันหรือไม่ โดยหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น บ้านเมืองจะก็คง
ไม่กระทบกระเทือนมากนักเพราะวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลมีจ�านวนถึง ๒๕๐ คน ด้วยกัน  
ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๙ ก�าหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสแก้ไข หาวิธีการที่จะอุดช่องโหว่ 
โดยจะได้พิจารณาศึกษาวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญถาวรว่า 

 (๑) กระบวนการเลือกโดยแบ่งกลุ่มอาชีพมีความครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่ และ
 (๒) เมื่อได้คนเหล่าน้ันมาแล้วทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไร เป็นแบบ

นักการเมืองหรือเป็นแบบนักรักษาประโยชน์ของประชาชนอย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติมา 
 ซึ่งบทบาทของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลจะมีมากกว่าปกติ ทั้งเรื่องการตั้ง 

นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศ

 จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายมีชัยฯ : การปฏิรูปประเทศนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
ไม่เพียงแต่ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ ถึงมาตรา ๒๖๑ เท่านั้น ถ้าพิจารณา 
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยละเอียดแล้วจะพบว่ามีหลักการใหม่ ๆ ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มากมาย ทัง้ทีโ่ดยปกตแิล้วในรฐัธรรมนญูควรจะก�าหนดเพยีงหลกัการใหญ่ ๆ  ถามว่าเหตใุดรฐัธรรมนญู
ฉบบันีจ้งึยอมให้มกีารก�าหนดในเรือ่งย่อย ๆ  ไว้ในรฐัธรรมนูญ น่ันก็เพราะว่าหากให้รฐับาลไปก�าหนดเอง 
จะไม่มีทางบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็จะวุ่นวายอยู่กับการเมือง ไม่มีเวลาที่ให้ 
ความส�าคัญกับเรื่องเหล่านี้ การบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่นนี้มีความส�าคัญอย่างไร ส�าคัญเพราะเป็น 
ความเป็นความตาย ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน เคยสังเกตหรือไม่ว่าแม้จะใช้ 
ค�าว่า “ข้าราชการ” ให้เห็นว่าข้าราชการมีหน้าที่ ท�างานเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน  
แต่ทัศนคติของข้าราชการซึ่งต้องท�าหน้าที่เพื่อบริการประชาชนน้ัน เวลาจะออกกฎหมายพวกเขา 
จะค�านึงถึงอ�านาจของตนเองก่อน แล้วก็ก�าหนดหน้าที่ให้ประชาชน ถามว่าเคยมีบ้างไหมที่ข้าราชการ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จะค�านึงถึงหน้าที่ของตนก่อน ฉะน้ัน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเห็นว่าต้องปรับทัศนคติของข้าราชการ 
ให้ท�างานเพื่อประชาชน ให้ข้าราชการมีหน้าที่ไม่ใช่แต่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นจึงจะมีหน้าที่ จะสังเกต 
เหน็ได้ว่าในรฐัธรรมนญูฉบับนีไ้ด้เปลีย่นค�าว่า “อ�านาจหน้าท่ี” เป็น “หน้าท่ีและอ�านาจ” ค�าดงักล่าวนี้ 
มีความแตกต่างกันอย่างไร จะแตกต่างกันตรงที่ข้าราชการที่มีอ�านาจ เมื่อมีอ�านาจแล้วจะนึกว่า 
อ�านาจเป็นส่ิงที่ติดตัว รัฐธรรมนูญนี้พยายามจะแก้ไขทัศนคติเหล่านั้น ให้เข้าใจว่าข้าราชการมีหน้าท่ี
และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เขาจึงมีอ�านาจ ถ้าเมื่อใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่มีอ�านาจอะไร อ�านาจไม่ใช่
จะสิ่งที่ติดตัว 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่หมวดที่ ๑ บททั่วไป ถึงหมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  
และในบทเฉพาะกาล จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันโดยมีการก�าหนดเป้าหมายให้นึกถึงประชาชน 
เป็นหลักซ่ึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ให้ความส�าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
อย่างจรงิจงั และก�าหนดให้เรือ่งการปฏริปูประเทศเป็นหวัใจส�าคญัทีต้่องท�าให้ได้โดยเหน็ว่าการปฏริปู
ทีส่�าคญัทีสุ่ดมี ๒ เรือ่ง “เรือ่งแรกคือเรือ่งของการศึกษา” เรือ่งท่ีสองคือ “เรือ่งกระบวนการยตุธิรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับต�ารวจ” กล่าวคือ เรื่องแรกการปฏิรูปศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญ 
ที่จะท�าให้คนรุ ่นใหม่มีวินัย รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงได้ก�าหนดให้มีการศึกษาต้ังแต่ก่อนประถมวัย  
เพราะวินัยเป็นส่ิงส�าคัญที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กโดยหวังว่าในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่เหล่าน้ี 
จะกลายเป็นประชาชนที่มีวินัยในวันหน้า น่ีคือเป้าหมายแรกของการปฏิรูปการศึกษาการสร้างคน 
ให้มีวินัย เป้าหมายต่อมาคือการพัฒนาความรู้ในทุก ๆ ด้าน ให้ในอนาคตทุกอาชีพสามารถที่จะพัฒนา
ให้ประสบความส�าเร็จ มีชื่อเสียง และเป็นท่ียอมรับได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องประกอบอาชีพเป็นวิศวกร  
เป็นแพทย์ หรือเป็นสถาปนิก ให้เด็ก ๆ ได้เรียนในสายอาชีพท่ีชอบและมีความสุขในการท�างาน  
ฉะนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ๓  

นี่คือเป้าหมายที่สอง วินัยกับเรียนตามความถนัด 

๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๕๔ รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการด้วย

 รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี 
ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด�าเนินการและตรวจสอบ 
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน  
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 ในการด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  
รัฐต้องด�าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

 ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง 
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการ 
ให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก�าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก�าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”.

3-30-MAC6.indd   7 9/23/17   10:32 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐8 จุลนิติ

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 

ส�าหรับเรื่องที่สองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับต�ารวจนั้น เนื่องจาก 
มีความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อครหาท่ีว่าการแต่งต้ังโยกย้ายไม่มีความเป็นธรรมและมีการว่ิงเต้น 
ใช้เงินใช้ทองเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง ฉะนั้น ก็ต้องหาทางอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะท�าให้การแต่งตั้งโยกย้ายนี้ 
เกดิความโปร่งใส ในรฐัธรรมนญูฉบบัน้ีจึงก�าหนดให้มกีารปฏิรปูด้านกระบวนการยติุธรรม แก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ�านาจ และภารกิจของต�ารวจให้เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจให้เกดิประสทิธภิาพ ให้ข้าราชการต�ารวจได้รบัค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม และได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
แต่ถ้าภายในระยะเวลา ๑ ปี ไม่อาจด�าเนินการปฏิรปูให้แล้วเสรจ็ได้ กใ็ห้การแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการ
ต�ารวจด�าเนินตามหลักอาวุโส๕

สรปุ รัฐธรรมนญูก�าหนดให้ต้องปฏรูิปการศกึษาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒ ปี๔ และปฏริปูกระบวนการ 
ยุติธรรมในส่วนของต�ารวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการ 

คณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจมาก่อน  

เป็นประธาน
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต�ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยมีจ�านวนตามท่ี 

คณะรัฐมนตรีก�าหนด เป็นกรรมการ
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจมาก่อน  

มีจ�านวนเท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
 (๔) ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยติุธรรม เลขาธกิารส�านักงานศาลยติุธรรม และอัยการ

สูงสุด เป็นกรรมการ
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
 เมื่อครบก�าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการต�ารวจด�าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”.
๕  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหน่ึง 

ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
และให้คณะกรรมการด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง”.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เกีย่วกบัการก�าหนด 
ที่มาของวุฒิสภานั้นมีสาระส�าคัญอย่างไร และมีหลักการ 
แตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัก่อน ๆ  นับแต่ในอดตีท่ีผ่านมาอย่างมนัียส�าคญัประการใด 
รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบรัฐสภาของประเทศไทย

นายพรีะศกัดิ ์ พอจติ : ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ ๒  ก�าหนดให้มวุีฒิสภา จ�านวน ๒๐๐ คน  
อายุของวุฒิสภามีก�าหนดคราวละ ๕ ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งวุฒิสภามาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ ส�าเรจ็การศกึษานติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง, เนตบิณัฑิตไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา, 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

 การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัรหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกกันเอง
การได้รบัเลอืก จ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทีจ่ะพงึมีจากแต่ละกลุม่ การขึน้บญัชสี�ารอง การเลือ่นบคุคลจากบญัชสี�ารองขึน้ด�ารงต�าแหน่งแทน 
และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้การเลอืกกนัเองเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการให้การเลอืกดงักล่าวเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนด
มิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก�าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดท่ีผู้สมัคร 
รับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้

 การด�าเนินการตามวรรคสอง ให้ด�าเนินการตั้งแต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ

 ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใด  
อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
เท่าทีม่อียู ่แต่ในกรณทีีม่สีมาชกิวฒุสิภาเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดและอายขุองวฒุสิภาเหลืออยูเ่กนิหนึง่ปี 
ให้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่าน้ี 
ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ 
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัเริม่ด�าเนนิการเพือ่เลอืกไม่ช้ากว่าสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั 
การก�าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้น�าความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

นายพีระศักดิ์  พอจิต๑

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

หรอืประโยชน์ร่วมกนั หรอืท�างาน หรอืเคยท�างานด้านต่าง ๆ ทีห่ลากหลายของสงัคม โดยในการแบ่งกลุม่ 
ต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

 ส�าหรบัรายละเอียดของการแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ คณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่การสมคัร  
วธิกีารเลอืกกนัเอง หรอืจ�านวนสมาชิกวฒุสิภาทีจ่ะพงึมจีากแต่ละกลุม่ และรายละเอยีดอืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็น
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงในขณะนี้ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนของการร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 แต่หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดที่ ๗    
ว่าด้วยรัฐสภา ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ตั้งแต่มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๓ ก็จะพอทราบถึงเจตนารมณ์ของ
ผู้ร่างที่มีเจตนาในการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยการก�าหนดให้วุฒิสภามา
จากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท�างาน หรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จึงเป็นการแก้ไขวิธีการได้มา
ของสมาชิกวุฒิสภาให้แตกต่างไปจากในอดตีอย่างสิน้เชงิ อกีทัง้ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาของวฒุสิภาตาม
รัฐธรรมนูญในอดีตโดยเฉพาะใน ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น

๑) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญ 
ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีจ�านวน ๒๐๐ คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเป็นการ
ยึดโยงอ�านาจอธิปไตยโดยตรงจากเจ้าของอ�านาจคือประชาชน แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่มีการวิจารณ ์
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการท�าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจของฝ่ายบริหาร คือ 

  (๑) สมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้บางส่วนอาจมาจากอ�านาจเงนิทนุของพรรคการเมอืง 
และอาศัยฐานเสียงจากพรรคการเมืองในพื้นที่

  (๒) สมาชกิวฒุสิภาถกูแทรกแซงจากฝ่ายบริหารโดยเหน็ได้จากการเลือกกรรมการในองค์กรอสิระ 
ต่าง ๆ  อาท ิกรรมการ ป.ป.ช. ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกส่วนใหญ่จะมีสายสมัพันธ์กับคนในรฐับาล

  (๓) สมาชกิวฒุสิภาผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้มกัมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในลกัษณะ
เครือญาติ จึงได้รับฉายาว่า “สภาผัวเมีย”

๒) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้วุฒิสภา 
มจี�านวน ๑๕๐ คน โดยทีม่าจากการเลอืกตัง้ของจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ คน รวมเป็น ๗๗ คน และมาจาก 
การสรรหา จ�านวน ๗๓ คน โดยท�าให้ได้สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และเป็น 
ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงหากใช้ระบบเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว กลุ่มบุคคลเหล่านี ้
อาจไม่มโีอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่กย็งัมจีดุอ่อนให้มกีารวจิารณ์คอื การสรรหาไม่มคีวามเป็น
ประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนไม่ได้เป็นผู้เลือกจึงท�าให้ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนไม่จ�าเป็น 
ต้องมีความรบัผดิชอบหรอืตอบสนองทางการเมอืงกับประชาชน ไม่ทราบและเข้าใจปัญหาของประชาชน 
เพราะไม่ใช่คนในพืน้ที ่นอกจากนีก้ารได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภาจากการสรรหาด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ 
การสรรหาจ�านวน ๗ คน ซึง่เท่ากบัว่าบุคคลเพยีง ๗ คน ดังกล่าวมสีทิธิเลอืกสมาชกิวุฒิสภาได้ถงึ ๗๓ คน  
แต่ในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีสิทธิเลือกได้เพียง ๗๗ คน

ฉะนัน้ การก�าหนดทีม่าของวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
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จึงมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ เพื่อเป็นการ 
แก้ไขปัญหาวิธีการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมไทย และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิรูประบบรฐัสภาของประเทศไทยต่อไป

 จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นมีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภา 
ของนานาอารยประเทศ

นายพีระศักด์ิ พอจิต : บทบาทหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑) การกลัน่กรองกฎหมาย กล่าวคอื วุฒิสภาท�าหน้าท่ีในการกลัน่กรองกฎหมายทีผ่่านการพิจารณา 
จากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวุฒิสภาเห็นชอบกับกฎหมายดังกล่าวแล้วจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให ้
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

๒) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  (๑) สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเก่ียวกับงานในหน้าที่โดยจะถาม 

เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
  (๒) สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

ของวฒุสิภา มสีทิธเิข้าชือ่ขอเปิดอภปิรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพือ่ให้คณะรฐัมนตรแีถลงข้อเทจ็จรงิหรอืช้ีแจง
ปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ (มาตรา ๑๕๓)

๓) พจิารณาให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ เช่น ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

๔) อ�านาจหน้าทีอ่ืน่ ๆ  เช่น สมาชกิวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ผูใ้ดกระท�าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) มพีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกต ิทจุริตต่อหน้าที ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้าที ่
หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรหากประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยัง 
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง

ส�าหรับข้อแตกต่างหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ นั้น พบว่า 

๑) วฒุสิภาไม่มอี�านาจในการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เนือ่งจากไม่มบีทบญัญตัิ
เรื่องถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

๒) แต่วฒุสิภามีหน้าท่ีและอ�านาจเพิม่ขึน้ใหม่ คอื การตดิตามเสนอแนะและเร่งรดัการปฏริปู
ประเทศเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ ทีก่�าหนดให้การปฏริปูประเทศและการจัดท�าและด�าเนนิ
การตามยทุธศาสตร์ชาต ิในการนี ้ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปู
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน (มาตรา ๒๗๐ วรรคแรก๓ )

๓) วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มีอ�านาจให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรฐัมนตร ีโดยก�าหนดให้การให้ความเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตร ี
ให้กระท�าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

และหากเปรียบเทียบกับวุฒิสภาของนานาอารยประเทศแล้ว วุฒิสภาของประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายรูปแบบ ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ วุฒิสภาของไทยมาจากการแต่งต้ัง ซ่ึงหากพิจารณาแล้วพบว่า ในช่วงแรก 
ที่มีวุฒิสภา ประเทศไทยได้น�าระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษมาเป็นต้นแบบ เนื่องจากวุฒิสภา 
เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกในรูปแบบของระบบรัฐสภา โดยมีวิวัฒนาการมาอย่าง 
ต่อเนื่องและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือได้ว่าประเทศอังกฤษประสบความส�าเร็จในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยเพราะปกครองกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ส�าหรบัวุฒิสภาในระบบประธานาธบิดปีระเทศทีใ่ช้ระบบน้ีและเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอืน่ ๆ   
คือ สหรัฐอเมริกา โดยก�าหนดให้มีวุฒิสมาชิก จ�านวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งมลรัฐละ ๒ คน  
ดังนั้น วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจึงมีอ�านาจมากกว่าวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ ส�าหรับสหรัฐอเมริกา
ใช้ระบบสองสภาเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ค�านึงถึงประโยชน์ของสหรัฐกับมลรัฐไปพร้อมกัน ดังจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดให้ทุกมลรัฐมีผู้แทนจ�านวนเท่ากัน หรืออย่างน้อยก็ต้อง
ระวงัมใิห้มลรฐัใดมลรฐัหนึง่มีเสียงข้างมากในสภาสงูมากไปเพือ่จะได้เป็นเคร่ืองถ่วงดลุอ�านาจแห่งการที่ 
มลรัฐใดมลรัฐหนึ่งมีผู้แทนราษฎรเป็นจ�านวนมากในสภาที่หนึ่ง

ส�าหรับเหตุผลส�าคัญในการก�าหนดให้มีวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบด้วย
๑) เพื่อป้องกันความเป็นเผด็จการของสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อคานอ�านาจ
๒) เพื่อตรวจสอบหรือทักท้วงการออกกฎหมายให้มีความรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
๓) เพื่อเป็นเวทีหรือเปดโอกาสให้บุคคลบางประเภทมีโอกาสในทางการเมือง
๔) เพื่อให้ท้องถิ่นต่างๆ มีตัวแทนของตนเอง
ดังนั้น หากถามว่า วุฒิสภาไทยที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีรูปแบบ 

เหมือนประเทศใดนั้น ในช้ันนี้ คงจะตอบได้แต่เพียงว่า เป็นการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน 

๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ วรรคแรก บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าท่ี 

และอ�านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�า  
และด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิในการนี ้ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏิรปูประเทศต่อรฐัสภา
เพื่อทราบทุกสามเดือน”.
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จลุนิต ิ: อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเก่ียวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
รวมทัง้บทบาทในด้านการส่งเสรมิการปฏริปูประเทศและการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูน้ันได้วางหลกัการส�าคญั ๆ ไว้อย่างไร

นายพรีะศกัดิ ์พอจติ : วฒุสิภาชดุแรกตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปี  
โดยก�าหนดให้มีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร ี
ให้กระท�าในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมีหน้าที่และอ�านาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัด 
การปฏิรปูประเทศ ทัง้นี ้เป็นผลพวงจากการทีส่ภานติบิญัญติัแห่งชาติได้มส่ีวนส�าคญัในการเสนอประเดน็ 
ค�าถามเพิ่ม หรือค�าถามพ่วง ในคราวที่มีการท�าประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติก�าหนดให้ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
เสนอประเด็นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงเพ่ิมเติมหรือค�าถามพ่วง  
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดท�าค�าอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นดังกล่าวส่งให้แก ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๑๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมโดยประเด็นค�าถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นมีว่า

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติสมควรก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

 ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการออกเสียง 
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปว่าประชาชนได้เห็นชอบในประเด็นค�าถาม 
เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ  
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 (๑) ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบร้อยมคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ส�าหรับการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ 

ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
 ก. ด้านการเมือง
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 ค. ด้านกฎหมาย
 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
 จ. ด้านการศึกษา
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจและ
 ช. ด้านอื่น ๆ

 จลุนติิ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

นายพีระศกัดิ ์ พอจติ : วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการเปล่ียนแปลงในประเด็นที่ส�าคัญ ไม่ว่า “วิธีการได้มา” ที่ได้ก�าหนดให้มีที่มา 
จากบคุคลกลุม่ต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย “อ�านาจหน้าที”่ ทีก่�าหนดให้วฒุสิภามบีทบาทต่อการให้ความเหน็ชอบ 
ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งคร้ังแรก วุฒิสภาจึงเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่เป็นเสาหลัก 
ของระบอบประชาธปิไตยในการท�าหน้าทีต่รวจสอบการบริหารราชการแผ่นดนิ การกลัน่กรองกฎหมาย 
รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรที่ส�าคัญ ๆ

 อย่างไรก็ตาม การก�าหนดหลักการที่มาและรูปแบบการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้ 
คงให้ค�าตอบในตอนนีย้งัไม่ได้ว่า การก�าหนดหลกัการเก่ียวกับทีม่าและรปูแบบการได้มาซ่ึงวุฒิสภาครัง้นี้
จะดีกว่ารปูแบบอ่ืน ๆ  ทีผ่่านมา หรอืว่าถอืเป็นรปูแบบทีด่ทีีส่ดุ จึงอาจต้องใช้เวลาและให้โอกาสวฒุสิภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไป 
อีกสักระยะหนึ่ง จึงจะตอบค�าถามได้ว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย
มากน้อยเพียงใด
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ 
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาน้ันมีสาระส�าคัญอย่างไร 
และมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตที่ผ่านมา 
อย่างมีนัยส�าคัญประการใดรวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบ
รัฐสภาของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชายฯ : การร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับท่ี ๒๐ ของประเทศไทย น้ันคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้เริ่มท�างานโดยหารือกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะท�าหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์หลักอะไรบ้างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ใดในประเทศไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมาและเป็นเรื่องการปฏิรูป 
ที่จะน�าพาประเทศไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ี ได้มุ ่งหมายให้วุฒิสภาเป็นกลไกหนึ่ง 
ที่จะท�าให ้จุดมุ ่งหมายข้างต ้นประสบผลส�าเร็จจุดมุ ่งหมายหลัก 
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีดังนี้

ประการแรก มุ ่งท�าให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพ 
ที่จะท�ากิจการต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวคือ การเพิ่ม
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนให้มากขึน้เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้
คนไทยแขง็แรงและสามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกับคนในโลกน้ีได้เพราะโลก
ในยุคนี้มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา

ประการท่ี ๒ ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้การเมืองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองของเราเป็นการเมืองที่ดีงาม การเมืองที่สร้างสรรค์ 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่๑

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เป็นการเมอืงซึง่ท�าให้ทกุฝ่ายไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างกันทางสถานะฐานานุรปูหรอืความคดิ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ โดยไม่น�าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวมาเป็นความขัดแย้งที่ท�าให้เกิดความแตกแยก
ทะเลาะเบาะแว้งกันจนลุกลามไปเป็นการแตกแยกในสังคม 

ประการที ่๓ ต้องยอมรบัว่าประเทศเราค่อนข้างจะหยดุน่ิงอยูกั่บทีม่านานหลายปี จากประเทศ
ที่เคยพัฒนาน�าหน้าประเทศใกล้เคียง กลายมาเป็นว่าเวลานี้หลายประเทศข้างเคียงมีการพัฒนา 
ที่น�าหน้าเราไปหลายเรื่องแล้ว ดังนั้นประเทศไทยเราจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

จุดมุ ่งหมายทั้ง ๓ ประการน้ี จึงถือได้ว่าเป็นเข็มมุ ่งส�าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
และเมื่อกล่าวถึงกลไกสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งในที่นี้เราจะมุ่งพิจารณาในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก อันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร  
และวฒุสิภา เรามจีดุมุง่หมายว่าจะท�าอย่างไรให้กระบวนการเพือ่ให้ได้มาซึง่บคุคลทีจ่ะเข้ามาใช้อ�านาจ
ทางการเมือง อันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเป็นกระบวนการที่มีความ 
เที่ยงธรรม สุจริตและโปร่งใส เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง คนที่มีความกล้าหาญ  
มีความตั้งใจดีและมีจิตอาสาเข้ามาท�างานเพื่อส่วนรวมได้ผ่านเข้ามาโดยไม่ถูกระบบหรือกระบวนการ
เลอืกต้ังหรือการเลอืกกนัเองท�าให้เขาต้องเสยีสทิธิหรอืท�าให้เกิดการเอารัดเอาเปรยีบกันหรอืการกระท�า 
ทุจริตอื่นใด ส�าหรับการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่ผ่านมาเรามักจะถูกตั้งค�าถามว่า ๑. เราจะยังมีระบบสองสภา 
อยูห่รอืไม่เพราะบางประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่ว เช่น สงิคโปร์ มเีพยีงสภาเดยีวและ ๒. ท�าไมเราจงึต้องมสีองสภา  
หลังจากท่ีรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายซ่ึงเห็นตรงกันว่า ยังสมควรมีสองสภา ประเทศไทยเรา 
ก็มีระบบสองสภามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ แล้ว ที่ก�าหนดให้  
“พฤฒสภา” ประกอบด้วยสมาชิกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนออกเสียง
โดยทางอ้อมและลบั จ�านวน ๘๐ คน จนกระทัง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
ก�าหนดให้พระมหากษัตริย ์ทรงเลือกและแต่งตั้งจากผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป ็นสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร จากนัน้ เรากใ็ช้ระบบการแต่งตัง้กนัเรือ่ยมาจนถงึรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ จงึมกีารก�าหนดให้วฒุสิภาประกอบด้วยสมาชกิซ่ึงราษฎรเลอืกตัง้จ�านวน ๒๐๐ คน 
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โดยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาทั้งจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน  
ที่เหลือให้มาจากการสรรหานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด มีทั้งการเลือกตั้งทางอ้อม การแต่งตั้ง  
การเลือกตั้งทางตรง การเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว การแต่งต้ังล้วน ๆ ผสมทั้งเลือกต้ังและแต่งตั้ง  
ลองกันมาหลายแบบ ในหลายสมัย ค�าถามจึงมีว่าปัญหาที่เกิดข้ึนคืออะไร ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้  
ส.ว. สามารถท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้สงูสดุเพราะท่ีผ่านมาเมือ่ก�าหนดให้ ส.ว. มาจากทัง้การ
เลือกตั้งและการแต่งตั้งก็มักเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ปลา ๒ น�้า” เพราะต่างมีที่มาแตกต่างกัน  
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าตนมีศักดิ์ศรีดีกว่า จึงท�าให้เกิดปัญหาในการท�างานเป็นหมู่คณะขึ้นมา

หากเราทบทวนค�าถามที่ว่า เราควรจะมี “ระบบสองสภา” คือ มี “วุฒิสภา” หรือไม่ นั้น  
พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไม่ได้ก�าหนดให้มีวุฒิสภา แต่เกิดข้ึน 
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๘๙ ที่เรียกว่า “พฤฒสภา” ด้วยเหตุผลตามหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า 
ต้องการให้มีสภาเพื่อยับยั้งเพราะการออกกฎหมายโดยมีสภาเดียวน้ันรวดเร็วเกินไปและไม่ละเอียด
รอบคอบ ซึง่ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “วฒุสิภา” คอืสภาของผูใ้หญ่เพือ่ยบัยัง้ หรอืกล่าวอีกความหมายหนึง่
คือเป็น “สภาพี่เลี้ยง” นั่นเอง แต่ต่อมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ ได้มีการบัญญัติบทบาทอ�านาจ
หน้าที่ของ ส.ว. เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๘๙ มาจนถึงก่อนปี ๒๕๔๐ ได้เคยบัญญัติไว้  
นัน่คอืรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๓๔ ท่ีบญัญตัใิห้ ส.ว. มหีน้าทีก่ลัน่กรองกฎหมาย เข้าช่ือขอเปิดอภปิรายทัว่ไป 
เพื่อให้รัฐบาลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  
แต่จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ แต่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ บัญญัติให้ ส.ว. มีหน้าท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยให้มีหน้าที่ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให ้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด�ารงต�าแหน่งที่ เป ็นกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช ่น กรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในขณะเดียวกันได้เพิ่มอ�านาจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง กล่าวคือ เมื่อออกแบบ 
ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนแล้วก็ได้เพิ่มอ�านาจให้ ส.ว.  
ในการที่จะถอดถอนพวกเดียวกันได้อันได้แก่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ส.ส.  ส.ว. รวมถึงใครก็ตาม 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองก็สามารถถูกถอดถอนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้  
ส.ว. จึงมีบทบาทหน้าที่ไม่จ�ากัดเฉพาะในความหมายของการเป็นผู้ใช้ความรู้ประสบการณ์ และ 
สติปัญญาอย่างเดียวแล้ว แต่ยังมีอ�านาจซึ่งเปรียบเสมือนมีดาบ ที่สามารถใช้ลงโทษทางการเมือง 
แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วยกันได้ด้วยท�าให้ต�าแหน่ง ส.ว. เป็นที่หมายปองของผู้คนมากยิ่งขึ้น 
พรรคการเมืองในสภาล่างเองก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าได้รู้จักกับ ส.ว. ก็น่าจะเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้กันและกันได้ 
จนน�าเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เมื่อได้กลับมาทบทวนสาเหตุที่ท�าให้เกิดการรัฐประหารล่าสุดแล้วส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการ 
ที่นักการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกัน ส.ว. เองก็มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ดังน้ันการที่รัฐธรรมนูญ 
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ บัญญัติให้ ส.ว. มีอ�านาจหน้าที่เช่นนั้นน่าจะเป็นสาเหตุท�าให้ ส.ว. ไม่สามารถ
ท�าหน้าท่ีในการกล่ันกรองกฎหมายและท้วงติงการบริหารของรัฐบาลได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับการ 
ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ บัญญัติให้ ส.ว. มาจากการเลือกต้ังโดยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
ท�าให้ ส.ว. ทีม่าจากการเลือกตัง้จ�าต้องพึง่พาอาศยัฐานเสยีงของพรรคการเมอืงในจงัหวดัและนกัการเมอืง 
ทัง้ระดับชาตแิละท้องถิน่ ท�าให้การเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง ส.ว. ไม่ได้มาตวัเปล่าแต่มหีน้ีบุญคณุตดิมาด้วย 
เม่ือเข้ามาท�าหน้าที่ การท่ีจะใช้เหตุผลตามหลักการหลักวิชาที่ถูกต้องทั้งหมดบางครั้งก็อาจท�าไม่ได้  
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ ส.ว. มาจากทั้งการเลือกตั้ง 
และการสรรหาโดย ส.ว. ที่มาจากการสรรหาก็ให้เหตุผลว่า ผู้ที่เลือกสรรให้เราเข้ามาเมื่อขออะไร 
ก็จ�าต้องช่วยเหลือเพราะเขาสรรหาแต่งตั้งเรามาเราจึงต้องตอบแทนบุญคุณของเขา 

ดังนั้น จึงเกิดค�าถามว่า ค�าว่า “วุฒิสภา” ที่แปลว่าสภาของผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่และตั้งใจ 
จะให้เป็นสภายับยั้ง หรือสภาพี่เลี้ยง นั้น เมื่อเราศึกษาการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมา  
แล้วก็เริ่มเห็นชัดเจนว่า “วุฒิสภา” เป็นสภาซ่ึงไม่สามารถท�าให้บรรดา ส.ว. แสดงความเป็นผู้ใหญ่ 
ได้ดีเท่าที่ควรรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ล้วนมีเจตนารมณ์ในการบัญญัติให้ ส.ว. แสดงพฤติกรรมที่ 
มีความเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเข้าไปท�าหน้าที่ในวุฒิสภาพวกเขากลับแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ได้ยาก  
อุปมาเหมือนน�าคนตัวใหญ่ไปนั่งในที่แคบ ๆ ท�าให้ท�าอะไรแทบไม่ได้เลย ถ้าอย่างนั้นต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดเสียใหม่อย่าให้เป็นเพียงสภายับยั้งเลย เพราะ ส.ส. ทุกวันน้ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
กันเต็มสภาและเป็นแหล่งความรู้มากมายอยู่แล้วถ้าเราจะมีสภาที่ ๒ คือวุฒิสภา เราควรออกแบบ 
ให้เป็น “สภาเติมเต็ม” ไม่ใช่ “สภาพี่เลี้ยง” อีกต่อไป นั่นหมายถึงเราจะต้องท�าให้ได้มาซึ่งคนที่
มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพราะสังคมโลกของเราในเวลานี้มีความรู้มากมายเต็มไปหมด 
โดยทีค่นในบ้านเมืองของเราก็มักจะตามไม่ค่อยทนั เมือ่เราได้ ส.ส. ท่ีเป็นคนด ีแต่เขาจะเก่งและรูเ้ฉพาะ
บางเรื่องในเขตพื้นที่ของเขา ดังนั้น ต่อไปนี้ถ้าหากจะมี ส.ว. เราต้องหาคนซึ่งมีความรู้ที่หลากหลาย 
และไม่คิดทีจ่ะสมคัรเป็น ส.ส. อย่างนีน่้าจะดกีว่าเพราะบางคนแม้จะมคีวามรกัชาตบ้ิานเมอืงและมคีวามรู้ 
ดีมากแต่หากจะให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เขาอาจจะไม่สมัครเพราะเขาไม่มีฐานคะแนนเสียง 
เราจึงคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องหาวิธีให้คนท่ีมีความรู้ความสามารถรักชาติบ้านเมือง ให้เขาได้มี
โอกาสเข้ามาช่วยบ้านเมืองโดยไม่ต้องให้เขาไปหาใครมาเป็นฐานคะแนนช่วยหาเสยีงให้  ไม่ต้องเดินสาย 
แจกโปสเตอร์และไม่ต้องถูกใครติฉินนินทากล่าวหาโดยไม่รู้ตัว นอกจากน้ีเราต้องไม่ให้เขาต้องเป็น 
หนี้บุญคุณใคร ถ้ามาจากการแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็ต้องไปตอบแทนบุญคุณคนที่แต่งตั้งถ้าให้ต้องผ่าน 
การเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องกลับไปยกมือไหว้ขอเสียงจากประชาชนอีก ถ้าอย่างนั้นเราจึงคิดหาวิธีการใหม่
ว่าบนฐานความเชื่อและความเป็นจริงในสากลที่ว่า โดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มอาชีพเดียวกันน้ันย่อมจะ 
เป็นทีรู่กั้นเองว่าใครเก่งและมีความสามารถ เช่น ในกลุม่คนทีส่นใจเรือ่งพระเครือ่ง ย่อมจะรูดี้ว่าใครเป็น
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองการดูพระเคร่ืองแต่ถ้าเราเป็นศิลปินวาดรูปเราก็จะรู้ว่าในประเทศไทย 
มีศิลปินท่านใดบ้างที่มีฝีมือในการวาดรูปเพราะเขาอยู่ในวงการในกลุ่มอาชีพเดียวกัน 
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ดังน้ันในสังคมของคนที่มีความรู้และมีความสามารถในแต่ละด้าน เขาย่อมทราบดีว่าผู้ใด 
ที่มีความรู้ความสามารถมาก แล้วเหตุใดเราจึงไม่ให้เขาเลือกกันเอง โดยไม่ต้องให้เขาไปหาเสียง  
ไม่ต้องให้เขาไปถูกคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง แต่ให้พวกเขาต่างเลือกกันเองโดยอาศัยความเชื่อที่ว่าเขาจะ
เลือกกันเองได้เพราะความที่รู้จักกันและกันเป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของแนวคิดริเริ่มทดลองใช้ระบบ 
เลือกกนัเองให้เป็น ส.ว. เป็นครัง้แรกของประเทศ ในรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๖๐ ท้ังนี ้เพือ่ให้วฒุสิภา 
เป็นสภาเติมเต็มโดยการเปดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการท�างานเพ่ือชาตบ้ิานเมอืง เพือ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปประเทศ รฐัธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๖๐ 
มาตรา  ๑๐๗ จึงบัญญัติให้มีวุฒิสภาซ่ึงมาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
ให ้เขามาเลือกกันเองโดยก�าหนดให้ทุกคนเมื่อมีคุณสมบัติและมาสมัครแล้วสามารถอยู ่ ใน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เลย ใครเดินมาสมัครต้องได้สมัคร ต้องมีกลุ่มอยู่ เป็นการเปิดโอกาสว่าใครก็ตาม 
เม่ือมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไปไม่วิกลจริตไม่มีลักษณะต้องห้ามใดและมีจิตอาสาอยากช่วยชาติบ้านเมือง  
สามารถไปสมคัรทีอ่�าเภอทีต่นเองมภูีมลิ�าเนาอยูไ่ด้เลย จากน้ันให้เลอืกกันเองตัง้แต่ระดบัอ�าเภอมาจนถงึ
ระดับจังหวัดและระดับส่วนกลางมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๕ ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก  
เมือ่วาระการด�ารงต�าแหน่งสิน้สดุลงแล้วจะกลบัมาเป็น ส.ว. อีกไม่ได้หรือถ้าจะเป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมอืงจะต้องเว้นระยะไว้ ๒ ปี โดยก�าหนดให้ ส.ว. มหีน้าทีใ่นการกล่ันกรองกฎหมาย หน้าทีใ่นการ 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�าคัญเกีย่วกบั 
การบรหิารราชการแผ่นดินโดยไม่มกีารลงมต ิหน้าทีใ่นการเข้าชือ่เพือ่เสนอความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู 
กรณทีีน่กัการเมอืง ส.ส. หรือ ส.ว. ด้วยกันกระท�าผดิในการพจิารณางบประมาณ หรอืกระท�าผดิจรรยาบรรณ
ทัง้หลาย และมหีน้าทีใ่นการให้ความเหน็ชอบบคุคลผูไ้ด้รบัการสรรหาหรือคดัเลอืกทีจ่ะไปเป็นกรรมการ
องค์กรอิสระ แต่ไม่มีหน้าที่ในการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใดได้อีก
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จลุนติ ิ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ัน มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภา

ของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชายฯ : ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น  
โดยหลักการแล้วเราพยายามก�าหนดให้ ส.ว. มีหน้าที่ในเชิงสร้างสรรค์ เช่นมีหน้าท่ีหลักในเรื่องของ 
การดูแลการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้  
ก�าหนดให้มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังนักการเมือง ส.ส. หรือ ส.ว. ด้วยกันมิให้ประพฤติทุจริตหรือกระท�า
ผิดจรรยาบรรณ และดูแลกลั่นกรองการออกกฎหมาย หรือถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถไป 
ร่วมเข้าชื่อได้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีพื้นฐานใหม่ซ่ึงแตกต่างจากเดิมที่ก�าหนดให้ ส.ว. มีอ�านาจในการ
ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วยถ้าเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว ประเทศไทย 
เราน�าความคิดนี้มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่เราใช้เป็นต้นแบบคือ “สภาขุนนาง” 
ในเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมาย การเห็นชอบในการแต่งตั้งบางต�าแหน่งเท่าน้ัน ส่วนระบบแบบ
สาธารณรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีระบบท่ีมา หน้าที่และอ�านาจที่แตกต่างจากของเราจึง 
เปรียบเทียบกันค่อนข้างยาก วุฒิสภาในประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละมลรัฐ 
ที่มีวุฒิสมาชิกจ�านวนเท่ากัน โดยก�าหนดให้มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย พิจารณาเห็นชอบ 
งบประมาณของประธานาธิบดีหรือเห็นชอบในเรื่องของกฎหมายหลัก ๆ ที่กระทบกับความเป็น
สหพันธรัฐของเขาเพราะฉะนั้นเราคงไปเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ เมื่อเทียบเคียง 
กับประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษแล้ว จะเห็นว่า เราก็เหมือนกับจะอยู่ตรงกลางเพราะเราก็ให้  
ส.ว. เป็นสภาเตมิเตม็สตปัิญญา กลัน่กรองกฎหมาย ใช้ความคดิความอ่านกลัน่กรองกฎหมาย ขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศ แต่จะท�าหน้าที่เสนอกฎหมายเองไม่ได้แต่ประเทศฝรั่งเศสก�าหนดให้ ส.ว. สามารถ
เสนอกฎหมายได้เอง เป็นต้น
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเก่ียวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๖๐ รวมทั้งบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาตติามบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนัน้ได้วางหลักการส�าคญั ๆ ไว้อย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิายฯ : ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีความคาดหวังมากว่าจะให้ ส.ว. มีบทบาทส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ด้านด้วยกัน 
ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ และ (๗) ด้านอื่น ๆ ซ่ึงการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  
เหล่านี้ ถือเป็นงานที่ค่อนข้างยาก ดังน้ัน ในบทเฉพาะกาลจึงมีการก�าหนดว่านอกจากจะให้ ส.ว.  
มีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังก�าหนดให้  
ส.ว. มีส่วนในเรื่องของการดูแลซักถามรัฐบาล กล่าวคือ การอภิปรายเพื่อซักถามรัฐบาลในเรื่อง 
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เช่น รัฐบาลจะออกกฎหมายอะไรมารองรับการปฏิรูปประเทศ 
ในแต่ละด้านก็สามารถอภิปรายได้แต่จะอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้ นอกจากนี ้
ยังสามารถติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลได้โดยการตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการประคับประคอง 
ให้การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ สามารถด�าเนินการไปได้ตลอดรอดฝั่ง และมีการออกกฎหมายมาเพื่อใช ้
ในการปฏิรูปประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากจะก�าหนดให้มี ส.ว. ที่มาจากหลากหลาย 
ด้านเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนา 
ประเทศแล้ว ในเร่ืองการตรากฎหมายเพื่อปฏิรูปประเทศน้ัน ส.ว. ยังมีหน้าที่ต้องเร่งให้มีกฎหมาย
เพื่อใช้ปฏิรูปประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว. ต้องน�ามาพิจารณาศึกษาว่า
ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพราะยุทธศาสตร์ชาตินั้นเปรียบ
เสมือนการก�าหนดเส้นทางถนน เช่น ถนนสายสิ่งแวดล้อม ถนนสายเศรษฐกิจ ซึ่งถนนแต่ละสายนี ้
จะก�าหนดให้มีสีสันอย่างไรก็ข้ึนอยู่ที่การออกแบบ เช่น การปฏิรูปถนนสายเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องปฏิรูป 
ก็เปรียบเสมือนยานพาหนะที่อยู่บนท้องถนน เช่น เรื่องภาษี กฎหมายการค้า การเงิน การธนาคาร  
การที่ต้องปฏิรูปก็เพื่อให้ยานพาหนะนั้นสามารถวิ่งไปตามถนนนี้ให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว 

ดังนั้น หน้าที่ของ ส.ว. ที่มีการออกแบบไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ นัน้ กค็อืการให้ ส.ว. ได้เข้ามามส่ีวนช่วยสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให้การปฏริปูประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ  เป็นรปูธรรมได้ตามกรอบระยะเวลา เพราะจุดมุง่หมายหรอืเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูฉบบันี้  
คือต้องการให้ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนสู่การปฏิรูปโดยเร็ว

จลุนิต ิ: บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชายฯ : จากประสบการณ์ที่ได้ไปเดินสายซักถามและรับฟัง 
ความคดิเหน็จากประชาชนตัง้แต่ขัน้ตอนของการร่างรฐัธรรมนูญฉบับน้ี ตัง้แต่ปลายปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
จะพบว่าคนไทยมีทั้งส่วนที่ตื่นเต้นดีใจในเร่ืองการท่ีจะมีวุฒิสภาตามแบบที่เราก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงคนกลุ่มนี้มองว่าเป็นโอกาสดีที่คนธรรมดาทั่วไปจะได้มีช่องทางที่จะพูด หรือท�าอะไร 
ให้บ้านเมือง ให้คนอื่นได้รับรู้ ซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐสภาโดยไม่ต้องใช ้
เงินทอง หรือไม่ต้องมีอิทธิพล หรืออ�านาจใด ๆ ก็สามารถมาสมัครเป็น ส.ว. ได้ นี่คือกลุ่มคนที่เห็นด้วย  
ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะยังไม่มั่นใจว่าการให้มาเลือกกันเองจะได้คนดีจริงหรือไม่ อาจจะมีการฮั้วกัน 
หรอือาจจะมนีายทนุไปจ้างคนมาลงเลือกกันเองก็เป็นได้ แต่คนกลุม่น้ีก็ยงัมองว่าแม้ว่าจะมกีรณีดงักล่าว 
เกดิขึน้แต่กย็งัดีเพราะเป็นทางเลือกใหม่ ไม่เหมอืนรปูแบบเดมิ ทีไ่ม่ว่าจะแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ก็หนีไม่พ้น
เรื่องอิทธิพลของกลุ่มนักการเมืองต่าง ๆ

ตัวอย่างหนึ่งของการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดสงขลา ประชาชนบอกว่า
ถ้าเริ่มเข้าสู่กระบวนการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขาจะไปบอกกับคนที่มาสมัครว่าพวกคุณต้องเลือก
กันเองซ่ึงถ้าใครได้รับเลือกก็ดีใจด้วย ส�าหรับคนที่ไม่ได้รับเลือกก็ขอให้ท�าหน้าท่ีต่อไปโดยมีการมา
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้คนที่ได้รับเลือกน�าข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 
หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ไปประชุมที่สภาและเป็นตัวแทนของชุมชนได้ ซ่ึงเขามองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ของประชาชนที่จะได้แสดงความคิดเห็นและมีตัวแทนน�าข้อมูลเหล่าน้ันไปบอกกับรัฐบาลหรือผู้ท่ีมี
บทบาทในรัฐสภาให้ออกกฎหมายหรือท�าอะไรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มนี้ยังมองไปถึงข้ันที่ว่าการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีที่จะท�าให้ผู้สมัครไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มผู้มีอ�านาจเงิน 
หรือกลุ่มพรรคพวกกัน ดังเช่นระบบการได้มาซึ่ง ส.ว. แบบเดิม 

ส�าหรับอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าการเลือกกันเองเช่นนี้ จะท�าให้คนที่มีความรู ้
ความสามารถเข้ามาลงสมัครรับเลือกจริงหรือไม่ และหากมีแต่บรรดาบุคคลที่ไม่มีความสามารถ 
มาลงสมัครและมาเลือกกันเองจะเป็นอย่างไร จะแก้ปัญหากันอย่างไร ซึ่งแนวทางนี้ก็มีความ 
เป็นไปได้เช่นกันเพราะถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ จึงต้องขอชี้แจงว่าคนจ�านวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจวิธีการ 
ได้มาซึ่ง ส.ว. รูปแบบนี้ ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่ผมกล่าวในที่นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า ส.ว.  
มีศักด์ิศรีดีกว่า ส.ส. ดังนั้นวิธีการที่เราอธิบายให้ฟัง เขามองว่าคนจะแย่งกันมาสมัคร ส.ว. มากกว่า 
การเป็น ส.ส. พอแย่งกันสมัครก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกมากมาย 

โดยสรุป คือ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมคิดว่าแม้การได้มาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญนี้  
จะเป็นเรื่องใหม่แต่ผมมองว่าเป็นระบบและวิธีการท่ีพยายามท�าให้คนที่เข้ามาใช้อ�านาจรัฐในสภาสูง 
หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “วฒุสิภา” สามารถท่ีจะท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอิสระมากขึน้กว่าระบบเดิม ส่วนจะอสิระ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือไม่คงตอบไม่ได้แต่ก็คงจะดีขึ้น หรืออาจพูดได้ว่า ส.ว. ระบบใหม่น้ีไม่ต้องเป็น 
หนี้บุญคุณใคร เขาสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ในสภาที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามโดยไม่ต้องเกรงใจใคร 

โดยในระบบใหม่นีม้กีารแบ่งกลุม่ความเชีย่วชาญออกเป็น ๒๐ กลุม่ ซึง่การเลอืกของแต่ละกลุ่ม  
ในแต่ละระดบัตัง้แต่ระดบัอ�าเภอ ระดับจงัหวดั และระดับประเทศนัน้ ท่ีเราคิดกนัไว้กคื็อเราพยายาม
ที่จะท�าให้การเลือกในแต่ละระดับสามารถแก้ไขปัญหาการฮั้วกันได้ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง (ยังไม่ใช่ 
วิธีการที่จะก�าหนดในกฎหมาย) การเลือกในระดับอ�าเภอ เช่น ในอ�าเภอหนึ่งมีการแบ่งเป็น ๒๐ กลุ่ม 
ผู ้สมัครจะสมัครในกลุ ่มใดก็ได้ เจ้าหน้าที่รับสมัครจะลงความเห็นว่าเขาต้องสมัครในกลุ ่มน้ัน 
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กลุม่น้ีไม่ได้ ห้ามออกความเหน็เดด็ขาด ให้ผูส้มคัรเขาเลือกกนัเองว่าจะสมคัรกลุม่ไหน และแสดงหลกัฐาน 
การสมคัรหรอืรบัรองตวัเองว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด ซึง่ถ้าเป็นการรบัรองเทจ็กจ็ะมคีวามผิดอาญา 
ฐานแจ้งความเทจ็ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ หรอืถ้าไม่มีหลกัฐานอะไรมาแสดงกส็ามารถ
ไปให้ก�านันผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มกิจกรรมที่เป็นทางการในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้านประจ�าหมู่บ้าน 
ให้การรับรองว่าบุคคลนี้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งตามท่ีเขามีความสามารถและความเช่ียวชาญ 
ในด้านนั้น ๆ ก็ได้ โดยเป็นการเปิดโอกาสและให้อิสระแก่ผู้ที่จะมาสมัครให้สะดวกและง่ายที่สุด  
  การเลือกใน “ระดับอ�าเภอ” ก็ให้เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มก่อนแล้วจึงให้เลือกแบบไขว้กัน 
ในแต่ละกลุ่ม และให้แต่ละอ�าเภอมตีวัแทน เช่น อ�าเภอละ ๓ คน ซึง่ถ้ามีครบทัง้ ๒๐ กลุม่ ก็จะมตีวัแทน
อ�าเภอละ ๖๐ คน ส่งมาที ่“ระดบัจังหวดั” และมาเลือกไขว้กันเองให้เหลอืกลุม่ละ ๑ คน จงัหวดัน้ันก็จะมี 
ตวัแทน ๒๐ คน ส่งมารวมกนัที ่“ระดบัประเทศ” หรอื ส่วนกลาง ๒๐ คณู ๗๗ จะได้ ๑,๕๔๐ คน ทัง้หมด 
๒๐ กลุ่ม เลอืกไขว้กนัเองให้ได้ ส.ว. ๒๐๐ คน ซึง่เวลาเลอืกกนัเองในแต่ละกลุม่นัน้ทกุคนสามารถเลือกได้  
๕ ชือ่ สมมุตว่ิาผมสมัครในกลุ่มท่ีเป็น ผู้ประกอบธรุกจิ ผมกม็สีทิธเิลอืกในแต่ละกลุ่มได้ ๕ คน ผมเลือก
หมายเลข ๑ – ๕  และทกุคนในจ�านวน ๑,๕๔๐ คน กท็�าเช่นเดยีวกนั แล้วรวมคะแนนกนั ผมกจ็ะมคีะแนน 
ในส่วนของผมเอง มีคนเลือกผมกี่คะแนน ซึ่งถ้าใครได้คะแนนในล�าดับที่ ๑ – ๕ ของแต่ละกลุ่ม  
กจ็ะได้รับเลือกเป็น ส.ว. ๑๐๐ คนแรก ส่วนอกี ๑๐๐ คน ใครได้คะแนนมากทีส่ดุเรยีงล�าดบัตัง้แต่ ๑๐๑  
จนถงึ ๒๐๐ ก็เป็น ส.ว. คนที ่๑๐๑ – ๒๐๐ โดยไม่ได้ค�านงึถงึกลุม่แล้วจะเป็นกลุม่ไหนกไ็ด้ โดยค�านึงถึง 
ความนยิมของคะแนนทีไ่ด้มากกว่า แล้วทีเ่หลอื ๑,๓๔๐ คน ทีไ่ม่ได้รบัการเลอืกเป็น ส.ว. ในจ�านวน ๒๐๐ คน  
ก็จะขึ้นบัญชีส�ารองหมดทุกคน และหากเกิดกรณีที่มีต�าแหน่ง ส.ว. ว่างลงก็จะให้คนที่ข้ึนบัญชี 
ในล�าดับที่ ๒๐๑ ได้รับเลือกขึ้นมาแทนต�าแหน่งที่ว่างก่อน 

บทสรปุส่งท้ายกค็อื ขอให้ทกุฝ่ายได้ให้ความสนใจ และท�าความเข้าใจกบัทีม่าของสมาชกิวฒุสิภา 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และขอเชญิชวนบคุคลผูท้ีม่คีวามเข้าใจแล้ว 
และมีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๐ ปี ถ้าสนใจอยากจะท�าประโยชน์ให้บ้านเมืองก็ขอให้มาสมัครรับเลือกเป็น 
สมาชิกวุฒิสภาได้ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ซึ่งกลุ่มน้ีเขาให้สิทธิ เพียงแต่มีเพศหญิงเป็นสตรีก็สามารถ 
มาสมัครได้เลยเนือ่งจากว่าในกลุ่มของสตรีน้ี ใช้ค�าว่า “กลุม่ผูป้ฏบิตังิานทางด้านสตรสีถานภาพทางเพศ
และรวมถงึบคุคลซึง่โดยก�าเนดิเป็นสตร”ี ซึง่เป็นสทิธสิ�าหรบัสตรโีดยเฉพาะซ่ึงจากการรับฟังความคิดเหน็ 
ของประชาชนส่วนใหญ่จะมีกลุ่มสตรีทุกแห่งบอกว่าไม่ควรเอากลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มเด็ก คนชรา  
และผู้พิการ โดยให้แยกออกมาเป็นกลุ่มสตรีอีกกลุ่มหน่ึงต่างหาก เพราะกลุ่มน้ีเขามองว่าพวกเขา 
ไม่ใช่ผู้พิการ ไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีความสามารถ เราจึงจัดให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง 
ต่างหากเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเมื่อเขามีความเป็นผู ้หญิงเขาก็ควรจะมีสิทธิสมัครรับเลือก 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้โดยอัตโนมัติ
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ 
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาน้ันมีสาระส�าคัญอย่างไร  
และมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตที่ผ่านมา
อย่างมีนัยส�าคัญประการใด รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบ
รัฐสภาของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : ในส่วนค�าถาม 
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๖๐ นั้น ผมเห็นว่าผู้ที่จะตอบค�าถามได้ดีที่สุดก็คือ คณะกรรมการ 
ร่างรฐัธรรมนญู อย่างไรกต็าม ถ้าดจูากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเกีย่วกบั
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะน�าไปสู่ระบบ
การเมืองรูปแบบใดบ้างภายหลังจากที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้นแล้ว 

 ทั้งนี้ หากศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับ 
ที่มาของวุฒิสภาในอดีตย้อนหลังไป ๘๕ ปี จะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรฉบบัแรก คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 
ได้ใช้ระบบรัฐสภาแบบสภาเดียว คือ “สภาผู้แทนราษฎร” จนกระทั่ง 
รฐัธรรมนญูฉบบัต่อมา คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๘๙ ถึงเริ่มเกิดมี “พฤฒสภา” ขึ้นมา แต่มีอายุสั้นมากเพราะเกิดการ 
ยดึอ�านาจขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และรฐัธรรมนูญฉบบัต่อ ๆ  มาก็เปลีย่นชือ่ 
ให้เป็น “วุฒิสภา” และมาจากการแต่งตั้งนับแต่บัดนั้น โดยมนีายก
รัฐมนตรีเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ให้ทรงโปรดเกล้าฯ ดังนั้น ผู้ที่เลือกวุฒิสภา 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑น.บ. ธรรมศาสตร์, Magister Juris (M.Jur) Univerity of Gottingen ประเทศเยอรมนี, Dr.Jur, University of 
Gottingen ประเทศเยอรมนี.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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 ก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเอง โดยมียกเว้นแค่ ๒ ครั้ง  
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๑๗ บัญญัติให้ผู ้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คอื ประธานองคมนตรี 
และเมื่อศึกษารัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้วุฒิสภา 
มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือก 
จะพบว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีขึ้นภายหลังจาก 
การยดึอ�านาจของคณะรฐัประหารทกุฉบบั นอกจากนี้ 
การแต ่งตั้ งสมาชิกวุฒิสภาก็จะแต ่งตั้ งก ่อนม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสมอ นี่คือ 
ลักษณะของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
ทีผ่่านมา จนกระทัง่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนแปลงให้วุฒิสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  
จ�านวน ๒๐๐ คน โดยแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาตามอัตราส่วนจ�านวนประชากร แต่ว่าประชาชน 
ทกุจงัหวดัจะมสีทิธเิลอืกได้ ๑ คนเท่ากนั ต่อมารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ก็ลดจ�านวนวุฒิสภาให้มาจากการแต่งตั้งเหลือแต่จังหวัดละคน และให้ที่เหลือมาจากการสรรหา 
ของคณะกรรมการสรรหา แต่จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๑๕๐ คน โดยที่ประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัด สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา

 ซึ่งจากหลักการของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมาในอดีต 
ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากท่ีมาของวุฒิสภา 
ที่เคยมีมาในอดีต เนื่องจากได้ก�าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกกันเองเป็นครั้งแรก ส่วนจะมี 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองอย่างไร นั้น ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา ทัง้น้ี ในการก�าหนดให้วฒุสิภา
มีที่มาจากการเลือกกันเอง เห็นว่าก็ยังดีกว่าการก�าหนดให้วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งเช่นในอดีต

 แต่เม่ือพิจารณาวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ซึ่งก�าหนดให้ในวาระเริ่มแรก  
ให้วฒุสิภาประกอบด้วย สมาชิกจ�านวน ๒๕๐ คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติถวายค�าแนะน�า โดยมีที่มาจาก ๓ ช่องทาง คือ

 (๑) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคัดเลือกตามรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง
จากบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ�านวน  ๒๐๐ คน โดยคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๕๐ คน 

 (๒) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคัดเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาได้สรรหามาจ�านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน โดยคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๑๙๔ คน
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 (๓) สมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลจึงไม่แตกต่าง 
จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีที่มาจากการแต่งตั้งแต่อย่างใด แต่ที่แตกต่างกันก็คือ 
หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ นั้น นอกจากรัฐธรรมนูญจะ
ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจเหมือนกับวุฒิสภาตามบทถาวรแล้ว ยังได้ก�าหนดให้มีอ�านาจติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
นอกจากนี ้ยงัได้ก�าหนดให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซึง่สมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ด้วย ซึ่งเป็นผลจากประเด็นค�าถามเพิ่มเติมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ทีพ่่วงมากบัการออกเสยีงประชามตใิห้ความเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช .... ทัง้ฉบบั ในวันที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ความว่า “ท่านเหน็ชอบหรอืไม่ว่า เพือ่ให้การปฏริปู
ประเทศเกิดความต่อเนือ่งตามแผนยทุธศาสตร์แห่งชาติ สมควรก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 
๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

 อย่างไรก็ตาม มติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐสภา 
ที่ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน ๕๐๐ คน และสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน แล้ว 
สมาชกิทัง้หมดของทัง้สองสภาจงึมจี�านวน ๗๕๐ คน ดงันัน้ การลงมตเิพือ่เหน็ชอบในการแต่งตัง้บคุคลใด 
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู ่ 
ของท้ังสองสภาจึงเท่ากับจ�านวน ๓๗๖ คน คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีเสียงวุฒิสมาชิกแล้ว  
๒๕๐ เสียง จึงดูเหมือนว่าต้องการเสียงอีกเพียง ๑๒๖ เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น  
แต่ถ้ามเีสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพยีง ๑๒๖ คนก็อยูไ่ม่ได้หรอกครบั เพราะเสนอร่างกฎหมายยงัไง 
กไ็ม่ผ่าน ดงันัน้ ถ้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะเป็นนายกรฐัมนตรกีต้็องมเีสยีงสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยคือ ๒๕๐ เสียง นอกจากนี้แล้วผู้ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว ้
จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้รัฐสภาต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา ซึ่งเท่ากับ ๕๐๐ คน จะเห็นได้ว่า การเลือกนายกรัฐมนตรีจาก 
ผูท้ีไ่ม่อยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองเสนอไว้จงึไม่ใช่เรือ่งง่าย กล่าวคอื แม้จะมเีสียงจากสมาชกิวฒุสิภา 
สนับสนุนจ�านวน ๒๕๐ เสียง แต่จะต้องได้คะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจ�านวน  
๒๕๐ เสียง จึงจะได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เสียงเพื่อลงมติยกเว้นไม่ต้องเลือกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ได้ ซึง่ในทางข้อเทจ็จรงิจะต้องได้คะแนนเสยีงสนับสนุนจากพรรคการเมอืง
พรรคใดพรรคหนึ่งใน ๒ พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ที่พรรคการเมืองทั้งสองพรรคดังกล่าวจะร่วมด้วย
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 ดังนั้น สถานการณ์การเมืองภายหลังมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาแล้ว จึงเป็นส่ิงที่ในขณะน้ียังไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะได้รัฐบาลแบบไหน  
แต่สามารถบอกได้ว่ามีทางไหนบ้างทีน่่าจะเกิดขึน้  ความเป็นไปได้แบบท่ีหนึง่ การเลอืกนายกรฐัมนตร ี
จากผู้ที่ไม่อยู ่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองเสนอไว้ ซึ่งทางนี้แม้อาจมีเสียงจากวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาลสนับสนุนจ�านวน ๒๕๐ เสียง แต่ก็ต้องหาคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อีกจ�านวน ๒๕๐ คน เพื่อลงมติยกเว้นไม่ต้องเลือกผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ได้  
แบบทีส่อง พรรคประชาธิปัตย์กบัพรรคเพือ่ไทย ไม่ยอมให้มกีารเลอืกนายกรฐัมนตรจีากผูท้ีไ่ม่อยูใ่นบัญชี 
รายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงเสนอไว้ และจบัมอืกนัเป็นรฐับาล ซึง่กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย หรอืแบบทีส่าม พรรคการเมอืง  
๒ พรรคใหญ่ คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองได้ ดังน้ัน สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นผู้ก�าหนดว่าพรรคการเมืองใดในระหว่าง
พรรคการเมืองใหญ่ ๒ พรรค จะได้เป็นรัฐบาล แบบที่สามนี้ คือ หมายความว่าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะไม่เป็นรัฐบาลเองหลังเลือกตั้งแต่แค่เลือกเท่านั้นว่าจะให้พรรคไหนเป็นรัฐบาล 

จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภาของ
นานาอารยประเทศ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : อ�านาจของวุฒิสภาในบทถาวรแล้ว 
ส่วนใหญ่ก็คงหลักการเดิม คือ อ�านาจในด้านนิติบัญญัติ และการให้ความเห็นชอบร่วมกับ 
สภาผู้แทนราษฎรในเรื่องส�าคัญ แต่อ�านาจที่น้อยลงกว่าเดิม คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ก�าหนด 
ให้วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งดังเช่นท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
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แต่เมื่อพิจารณาอ�านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ แล้ว จะเห็นได้ว่าสมาชิก
วุฒิสภามีอ�านาจเพิ่มในเรื่องที่ส�าคัญมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี 
ในกรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังนายกรฐัมนตรจีากผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ท่ีพรรคการเมอืงแจ้งไว้ รวมถงึอ�านาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึง่รฐัมนตรต้ีองมหีน้าทีร่ายงานต่อรฐัสภาทกุ ๓ เดอืน ซึง่หากว่าสภาหนึง่สภาใดท้ังสองสภาเห็นว่ารฐับาล 
ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ อาจเป็นเร่ืองที่จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเป็นเหตุไปสู ่
การไปยื่นค�าร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้พ้นจากต�าแหน่งได้  
ซึ่งหมายความว่าวุฒิสภาเพียงสภาเดียวก็สามารถจะก�ากับดูแลให้รัฐบาลท�าตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ทั้งน้ี หากเม่ือศึกษาที่มาของวุฒิสภาของนานาอารยประเทศแล้ว จะพบว่าประเทศท่ีมี
วุฒิสภาจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

แบบแรก เป็นประเทศทีเ่ป็นสหพนัธรฐั เช่น สหรฐัอเมรกิา ทีเ่ป็นประเทศสหพนัธรฐัทีเ่กิดจาก
มลรฐัมารวมกนั  โดยวุฒิสภามทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนแต่ละมลรฐั รฐัละ ๒ คน ตอนน้ี 
สหรัฐอเมริกามี ๕๐ รัฐ จึงมีสมาชิกวุฒิสภารวมเป็น ๑๐๐ คน วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็น
ตัวแทนมลรัฐ โดยไม่ใช่ผู้แทนปวงชนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากวุฒิสภาของไทยซึ่งรัฐธรรมนูญ
ก�าหนดให้อยู่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ส�าหรับสาเหตุที่ต้องมีวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 
ก็เพื่อให้เป็นตัวแทนของทุกมลรัฐเพื่อให้ความเห็นชอบกฎหมายที่ตราข้ึนโดยสภาผู ้แทนราษฎร 
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่ิงที่ท�าให้สหรัฐอเมริกาและมลรัฐอยู่ร่วมกันได้ โดยเรียกสภานี้ว่า Senate 
สรปุก็คอื สหรฐัอเมรกิามวีฒุสิภากเ็พราะเป็นประเทศสหพนัธรฐั ตัวอย่างอีกประเทศหน่ึง คอื เยอรมนี  
ซึง่เป็นประเทศสหพนัธรฐัทีเ่กดิจากการรวมมลรัฐจ�านวน ๑๖ รฐั โดยเรยีกสภานีว่้า Bundesrat – อ่านว่า  
“บนุเดสราท” โดย บุนเดสราท คอื ทีป่ระชมุของรฐับาลท้ัง ๑๖ รฐัของเยอรมนี ซึง่ไม่ใช่สมาชกิทีม่าจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงแบบวุฒิสมาชิกของอเมริกา แต่ให้รัฐบาลของมลรัฐมานั่งในสภาโดยมีคะแนนเสียง 
๓ ถึง ๖ เสียงตามสัดส่วนประชากรของแต่ละมลรัฐ แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ก็ต้องถือว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะรัฐบาลมลรัฐของเยอรมนีมาจากการเลือกตั้ง สรุปก็คือ วุฒิสภา 
ของเยอรมนีถึงแม้จะมีที่มาแตกต่างจากวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาแต่โดยหลักการแล้วคือที่ประชุม
ตัวแทนมลรัฐเหมือนกัน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แบบที่สอง มีวุฒิสภาก่อนมีสภาผู ้แทนราษฎร เช่น วุฒิสภาของอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า 
House of Lords หรือสภาขุนนาง โดยมีท่ีมาจากเหตุการณ์ Magna Carta ในปี ค.ศ. ๑๒๑๕  
ที่บรรดาขุนนางรวมตัวกันร่าง Magna Carta  แล้วให้พระเจ้าจอห์นลงพระนาม ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป 
ก็คือ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษจะประกาศกฎหมายใดที่กระทบต่อประโยชน์ของขุนนาง เช่น เก็บภาษี
ขุนนาง เป็นต้น จะต้องให้ตัวแทนขุนนางเห็นชอบก่อน ซึ่งท่ีประชุมตัวแทนขุนนางน้ีเองก็ได้พัฒนา 
เป็นสภาขุนนางในเวลาต่อมา ส่วนพวกสามัญชน ซึ่งน�าโดยพ่อค้า ต่อมาก็เรียกร้องบ้างว่า พวกข้าพเจ้า 
ก็เสยีภาษที�าไมจงึไม่มผีูแ้ทนข้าพเจ้าในสภาบ้าง กเ็ลยเกดิ House of commons ขึน้มาเป็นสภาทีส่อง 
ซึ่งแปลว่า สภาสามัญชนหรือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง สรุปก็คือ ประเทศอังกฤษมีวุฒิสภาก่อนแล้ว 
จึงมีสภาผู้แทนราษฎร ตัวอย่างอีกประเทศหน่ึง คือ ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกับประเทศไทย 
แต่ญี่ปุ่นก็มีสภาขุนนางมาก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎร โดยเริ่มในรัฐธรรมนูญเมจิ ในปี ค.ศ. ๑๘๖๙ 
โดยเอาตัวอย่างมาจากสภาขุนนางของอังกฤษ พอหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เม่ือญี่ปุ่นแพ้สงคราม  
ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนวุฒิสภาแบบสภาขุนนางของอังกฤษให้เป็นวุฒิสภา 
ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงแบบสหรัฐอเมริกา สรุปก็คือ ญี่ปุ่นมีวุฒิสภาเพราะตามประวัติศาสตร ์
ของประเทศญี่ปุ่นมีสภาขุนนางมาก่อน 

จากข้อมูลที่มาวุฒิสภาของต่างประเทศที่ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบ
ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว และวุฒิสภาของไทยเกิดขึ้นภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ดังนั้น 
เหตุผลที่มาในการมีวุฒิสภาของไทยจึงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องการเป็นประเทศสหพันธรัฐหรือเหตุผล 
ในเรือ่งประวัติศาสตร์ทีมี่วุฒิสภามาก่อนสภาผูแ้ทนราษฎรดงัเช่นต่างประเทศ เหตผุลจรงิ ๆ  ก็คอืไม่ไว้ใจ
สภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาในการท�าหน้าที่ล�าพังเพียงสภาเดียวนั่นเอง

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมท้ังบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นได้วางหลักการส�าคัญ ๆ  
ไว้อย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ที่มาของวุฒิสภา 
ชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ น้ัน เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้ยุทธศาสตร ์
ที่รัฐบาลได้ก�าหนดขึ้นสามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  
โดยจะมีวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล แต่ประเด็นท่ีผมเห็นว่า 
ควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ ใครคือคนท่ีควรจะมีบทบาทท่ีแท้จริงในการปฏิรูปประเทศไทย  
เพราะมีแต่แผนยทุธศาสตร์อย่างเดยีว ไม่ได้ท�าให้ประเทศขบัเคลือ่นไปได้ เน่ืองจากปัญหาของประเทศไทย 
ทีผ่่านมานัน้เปรยีบเสมือนเรอืทีมี่รร่ัูว เมือ่ทหารเหน็ว่าเรอืท่ีรัว่อยูใ่กล้จะจมลงก็จ�าต้องเข้ามารฐัประหาร
เพือ่ทีจ่ะวิดน�า้ออกจากเรอืเพือ่ไม่ให้เรอืจม แต่เมือ่กลบัเข้าสูส่ภาวะปกต ิคือ ระบบประชาธปิไตยแล้ว 
ถ้าเรายังสร้างปัญหากันแบบเดิมหรือยังปกครองตนเองกันไม่เป็นอีกเดี๋ยวน�้าก็จะรั่วเข้าเรือใหม่อีก  
ฉะนั้น การวิดน�้าออกจากเรืออย่างเดียวจึงไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาเรือรั่วที่ยั่งยืน แต่ทางที่ถูกต้องคือ  
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ต้องอุดรูรัว่ของเรือ ซึง่รรูัว่ดงักล่าวกเ็กิดจากพวกเราเองด้วย เช่น ปัญหาคอร์รปัชนั ก็เกิดจากประชาชน
ได้ให้สินบน หรือการใช้เส้นสาย เป็นต้น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้เกิดนักการเมืองคอร์รัปชัน ซึ่งถ้า
อยากได้นักการเมืองที่ดี เราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราด้วย เพราะนักการเมืองคือภาพสะท้อนของประชาชน

 ดังนั้น การที่จะปฏิรูปประเทศให้ส�าเร็จได้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ
เท่านั้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนด้วย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองโดยนักการเมือง
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ แต่คอืการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศ การเลอืกตัง้จึงเป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเท่านั้น

จุลนิติ : บทสรุป และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปรญิญาฯ : ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในช่วง ๕ ปีแรก  
ภายหลงัเม่ือการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลอืกสมาชกิวฒุสิภา น้ัน รปูแบบการเมอืงไทย 
จะเปรียบเสมือนเข้าสู่ “ระบบไฮบริด” กล่าวคือ จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของประชาชนท�าหน้าที่เคียงคู่กับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เลือก  
ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่และอ�านาจเหมือนกับวุฒิสภาตามบทถาวรแล้ว ยังได้ก�าหนดให้มีอ�านาจติดตาม  
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี ้
ยังได้ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ด้วย ซึ่งระบบไฮบริดดังกล่าวจะสามารถท�าหน้าท่ีเสริมกันได้หรือจะขัดกันจนเกิดปัญหา  
ก็ย่อมขึ้นอยู ่กับวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ท่ีได้รับการคัดเลือกมาว่า 
จะมีอิสระในการท�าหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด จึงหวังว่ากระบวนการ 
ในการสรรหาและการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะคัดเลือกคนที่เข้ามาท�าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะใกล้เคียง 
กบัความเป็นผูแ้ทนปวงชน นอกจากนี ้ในการปฏิบติัหน้าทีข่องสมาชกิวุฒิสภาดังกล่าวหากสามารถลงมติ
ในเรือ่งต่าง ๆ  ได้อย่างอสิระแล้ว กน่็าจะท�าให้การเมอืงในช่วงระยะเปลีย่นผ่านเพือ่กลบัสูป่ระชาธปิไตย
ของไทยเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด
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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตแิร่ พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. .... ซึง่กระทรวงอุตสาหกรรมได้พจิารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรบัประเดน็ข้อสงัเกตเก่ียวกับการบรหิารจัดการแร่ก่อนส่ง
ออกนอกราชอาณาจกัร และการก�าหนดมาตรการทางภาษีการส่งออกแร่ไปนอกราชอาณาจักร ไปเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลการก�าหนดยุทธศาสตร์
ในการจัดท�าแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ต่อไป รวมทั้งร่วมกันพิจารณาออกกฎกระทรวงก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และมปีระสบการณ์ในด้านทีเ่กีย่วข้องและมคีวามเป็นกลางในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแท้จรงิ และร่วมกัน
พิจารณาทบทวนค�าสั่งที่มีผลเป็นการใช้บังคับเป็นการทั่วไปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ส�าหรบัการก�ากับดแูลการส�ารวจและการท�าเหมอืงเพ่ือให้มอัีตราก�าลงั
เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอหรือน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก�ากับดูแล และการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ที่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วง รวมถึงอนุบัญญัติที่จะออกตามความ
ในพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ควรจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน น้ัน กระทรวง
อุตสาหกรรมรับข้อสังเกตดังกล่าวไปด�าเนินการ ทั้งน้ี พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และแจ้งให้
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตกิารพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแสะสังคม พ.ศ. .... โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด�าเนินการยกร่างระเบียบการสรรหากรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และด�าเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวง
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ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในส่วนของส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพือ่รองรบักับภารกิจ อ�านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งได้มอบหมายให้
ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนได้มีการ
ประสานแจ้งส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนมีการยุบเลิกส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้ว
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ลกัษณะ ๒ การบังคบัคดตีามค�าพพิากษาหรือค�าสัง่) 
    คณะรฐัมนตรมีมีต ิดงันี้
    ๑. รบัทราบข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค�าพิพากษา
หรอืค�าสัง่) ซึง่คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ มข้ีอสงัเกตเห็นควรแก้ไขเพิม่เตมิเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว รวมทั้งควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ ตลอดจนเจ้าหน้าทีต่ามค�าพพิากษาและลกูหนีต้ามค�าพพิากษา และควรให้
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบกฎกระทรวง ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องว่ามีบทบัญญัติใด
ขดัหรอืแย้งกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีห้รอืไม่ หากมคีวรแก้ไขให้สอดคล้องกัน อกีทัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบั
ร่างมาตรา ๓๑๑ ที่ก�าหนดให้การบังคับคดีสามารถยึดสิทธิของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาตามใบอนุญาต
ประทานบตัร อาชญาบตัร สัมปทาน หรอืสทิธอิย่างอ่ืนของลกูหนีต้ามค�าพพิากษา การทีบ่คุคลใดจะได้รับ
อนญุาตประทานบตัร หรอืสิทธิอย่างอืน่ดงักล่าวมบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการรบัอนญุาต
ในเร่ืองน้ันโดยเฉพาะในการบังคับคดีดังกล่าว กรมบังคับคดีควรก�าหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการ และข้อสังเกตกรณีผู ้ประกันผิดสัญญา
ปล่อยชั่วคราวไม่ส่งตัวจ�าเลยต่อศาลตามก�าหนดต้องมีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๑๙ และการบังคับคดีกรณีผู ้ต้องโทษปรับที่ไม่ช�าระค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙/๑ เป็นมาตรการบังคับในทางอาญา ซึ่งกฎหมายปัจจุบันให้น�ากฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดให้
เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการมีสิทธิในลักษณะเดียวกับผู ้ทรงสิทธิตาม
มาตรา ๓๒๔ (๔) และข้อสงัเกตเกีย่วกบัการสนบัสนนุอตัราก�าลงั งบประมาณ และค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับภารกิจตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้แก่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ตามที่ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
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	 	 	 	 ๒.	 ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ลักษณะ	๒	กำรบังคับคดีตำมค�ำพิพำกษำ
หรือค�ำส่ัง)	 เป็นเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติในเรื่องน้ีในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป
	 	 	 	 ๓.	มอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญฯ	ไปพิจำรณำร่วมกับส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	ส�ำนักงำนศำลปกครอง	ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	
ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต	ิส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร	ส�ำนกังบประมำณ	และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่พจิำรณำศกึษำแนวทำงและควำมเหมำะ
สมของข้อสังเกตดังกล่ำว	และสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรด�ำเนินกำรในภำพรวม	แล้วส่งให้ส�ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำยใน	๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษี
เงนิได้ปิโตรเลยีม	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....		
    คณะรัฐมนตรีมีมติ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	รับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ปิโตรเลยีม	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	และข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรปิโตรเลยีมเพือ่ประโยชน์ของประเทศชำตแิละประชำชน	กำรแต่งตัง้กรรมกำร
ผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมกำรปิโตรเลยีม	กำรแบ่งปันผลผลติตำมสญัญำแบ่งปันผลผลติ	และกำรจดัตัง้
บรรษทัน�ำ้มันแห่งชำติ	(National	Oil	Company	:	NOC)	ตำมทีส่�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ	ปฏบิตัหิน้ำท่ี
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเสนอ
	 	 	 	 ๒.	ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม	
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	และร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตำมข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ	เป็นเหตผุลของร่ำงพระรำชบญัญติัรวม	๒	ฉบบั	ในเรือ่งน้ีในกำรประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป
	 	 	 	 ๓.	มอบหมำยให้กระทรวงพลังงำนเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วสิำมญัฯ	ไปพจิำรณำร่วมกบักระทรวงกำรคลงั	กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	กระทรวง
มหำดไทย	กระทรวงสำธำรณสุข	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค	ส�ำนักงบประมำณ	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและควำมเหมำะสม
ของข้อสังเกตดังกล่ำว	และสรปุผลกำรพจิำรณำหรอืผลกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเรือ่งดงักล่ำวในภำพรวม
แล้วส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำยใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตคิวามรบัผิดทางแพ่งเพือ่ความเสียหายจากมลพษิน�า้มัน	พ.ศ.	....			
    คณะรัฐมนตรีมีมติ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	รับทรำบข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัคิวำมรบัผดิ
ทำงแพ่งเพื่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน�้ำมัน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 ได้แก้ไขช่ือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติจำกเดิมช่ือ	“ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่งเพื่อควำมเสียหำยจำกมลพิษ
น�้ำมัน	พ.ศ.	 ....”	 แก้ไขเป็น	 “ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่งต่อควำมเสียหำยจำกมลพิษ
น�้ำมันอันเกิดจำกเรือ	พ.ศ.	 ....”	และเห็นควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติให้ทันกับ
กำรทีร่่ำงพระรำชบญัญตันิีม้ผีลใช้บงัคบั	เช่น	กำรออกข้อก�ำหนดของศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ	 และกำรออกกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี	้
นอกจำกนี้	 กรมเจ้ำท่ำในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้และ
ท�ำหน้ำที่ประสำนงำนกับกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยจำกมลพิษน�้ำมัน	ควรจะต้อง
แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นให้แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกมลพิษได้ทรำบถึงสิทธิในกำรเรียกร้อง
ค่ำสินไหมทดแทน
	 	 	 	 ๒.	ให้ส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรนี�ำเหตุผลของร่ำงพระรำชบญัญติัควำมรบัผดิทำงแพ่ง
ต่อควำมเสียหำยจำกมลพษิน�ำ้มนัอนัเกิดจำกเรอื	พ.ศ.	....	ตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ	
เป็นเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติในเรื่องนี้ในกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป
	 	 	 	 ๓.	มอบหมำยให้กระทรวงคมนำคมเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	ส�ำนักงำนศำลยติุธรรม	และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่พจิำรณำ
ศกึษำแนวทำงและควำมเหมำะสมของข้อสงัเกตดงักล่ำว	และสรปุผลกำรพจิำรณำหรอืผลกำรด�ำเนนิกำร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวในภำพรวม	แล้วส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำยใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหาย
อันเนื่องมาจากมลพิษน�้ามันอันเกิดจากเรือ	พ.ศ.	....				
    คณะรัฐมนตรีมีมติ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	รับทรำบข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรเรียกเงินสมทบเข้ำกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกมลพิษน�้ำมัน
อันเกิดจำกเรือ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 ได้แก้ไขชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติจำกเดิม
ชือ่	“ร่ำงพระรำชบญัญตักิำรเรยีกเงนิสมทบเข้ำกองทนุระหว่ำงประเทศเพือ่ชดใช้ควำมเสยีหำย	อันเนือ่ง
มำจำกมลพษิน�ำ้มันอนัเกดิจำกเรอื	พ.ศ.	....”	แก้ไขเป็น	“ร่ำงพระรำชบญัญตักิำรเรยีกเงนิสมทบเข้ำกองทนุ
ระหว่ำงประเทศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยจำกมลพิษน�้ำมันอันเกิดจำกเรือ	พ.ศ.	 ....”	แก้ไขค�ำปรำรภ
และเหตุผลของร่ำงพระรำชบญัญติันี	้และมข้ีอสังเกตเพ่ิมเตมิเก่ียวกับกำรก�ำหนดวธิกีำรและข้อก�ำหนด
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ปฏิบัติให้ทันกับกำรบังคับใช้	 กำรแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ�ำเป็นให้แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำย	 และ
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรออกกฎหมำยเพื่อปฏิบัติตำมสนธิสัญญำ	อนุสัญญำหรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ	โดยน�ำเอำสนธิสัญญำ	อนุสัญญำทีเ่ป็นต้นฉบบัภำษำองักฤษมำก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึง่
ของกฎหมำย	และเพิม่เตมิเฉพำะกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรทีเ่ก่ียวข้องหรอือ่ืน	ๆ	เท่ำที่
จ�ำเป็น
	 	 	 	 ๒.	ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเรียกเงินสมทบ
เข้ำกองทนุระหว่ำงประเทศเพือ่ชดใช้ควำมเสยีหำยจำกมลพษิน�ำ้มนัอนัเกดิจำกเรือ	พ.ศ.	....	ตำมข้อสงัเกต
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 เป็นเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติในเรื่องนี้ในกำรประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป
	 	 	 	 ๓.	มอบหมำยให้กระทรวงคมนำคมเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตดังกล่ำวไปพิจำรณำ
ร่วมกบักระทรวงกำรต่ำงประเทศ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ	ส�ำนกังำนศำลยุตธิรรม	และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและควำมเหมำะสมของข้อสังเกตดังกล่ำว	 และสรุปผล
กำรพจิำรณำหรอืผลกำรด�ำเนนิกำรเก่ียวกับเรือ่งดงักล่ำวในภำพรวม	แล้วส่งให้ส�ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรี
ภำยใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขอัตราโทษ
ปรับในภาค	๒	ความผิด)				
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(แก้ไขอัตรำโทษปรับในภำค	๒	ควำมผิด)	 โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	
ซึง่ท่ีประชุมมมีติเหน็ชอบหลักกำรตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ	โดยมีข้อสงัเกตเพิม่เตมิ
ในประเดน็กำรเพิม่อตัรำโทษจ�ำคกุ	มปัีจจยัอืน่	ๆ 	ทีต้่องค�ำนงึถงึหลำยประกำร	เช่น	สถำนกำรณ์ด้ำนปรมิำณ
คดใีนแต่ละช่วงระยะเวลำ	เป็นต้น	และจะต้องมกีำรเปรยีบเทยีบอตัรำโทษทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัเพือ่ป้องกัน
ไม่ให้อตัรำโทษจ�ำคุกสงูผดิปกตไิปจำกโทษในควำมผดิทีม่ลีกัษณะเดยีวกัน	รวมทัง้ต้องค�ำนงึถงึกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยและกำรบังคับโทษประกอบด้วย	และควรพิจำรณำถึงกฎหมำยเฉพำะในเรื่องดังกล่ำว	 เช่น	
กฎหมำยว่ำด้วยอำหำร	กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติ	เป็นต้น	ซึง่ก�ำหนดโทษไว้
โดยเฉพำะแล้วส�ำหรับควำมผิดที่เกี่ยวข้อง	และที่ประชุมได้มอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรม	ส�ำนักงำน
ศำลยุติธรรม	ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับประเด็นตำมข้อสังเกต
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ดังกล่ำวเพ่ือท�ำกำรศึกษำก�ำหนดโทษทำงอำญำให้เหมำะสมทั้งระบบต่อไป	ตำมที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ	และแจ้งให้ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ	ปฏิบตัหิน้ำทีส่�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติ
ทรำบต่อไป

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล	พ.ศ.	....				
   	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิด
ในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล	 พ.ศ.	 ....	 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง	หรือผู้ซึ่งรักษำกำรตำมกฎหมำยพิจำรณำทบทวนและด�ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย	ซึ่งได้มีกำรแก้ไขอัตรำโทษในบทก�ำหนดโทษให้มีควำมเหมำะสม	โดยถืออัตรำโทษจ�ำคุก
หนึง่ปี	ต่ออตัรำโทษปรบัสองหมืน่บำท	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกจิในปัจจบุนั	โดยขณะนีส้�ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ที่มีอัตรำโทษปรับที่ไม่ได้สัดส่วนกับอัตรำโทษจ�ำคุกที่กฎหมำยท่ัวไปก�ำหนดตำมข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ	ดงักล่ำว	ซึง่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มคีวำมถกูต้องครบถ้วน
และจะได้ประสำนให้หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องได้ทรำบต่อไป	ตำมทีส่�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำเสนอ	
และแจ้งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	 ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ทรำบต่อไป

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
กำรปกครองท้องถิน่พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตับิ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร	(ฉบบัที	่..)
พ.ศ.	....	โดยกรงุเทพมหำนครได้ก�ำหนดเป็นมำตรกำรระยะยำวเพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบับ�ำเหน็จบ�ำนำญ
ข้ำรำชกำร	ประกอบด้วยยทุธศำสตร์กำรพฒันำประสทิธภิำพและประสทิธผิลระบบกำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคล	โดยมีกลยุทธ์กำรวำงแผนก�ำลังคนของกรุงเทพมหำนคร	เพื่อให้กรุงเทพมหำนครมีแผนก�ำลังคน
ทีเ่ป็นรปูธรรมและสอดคล้องกบัภำรกจิของกรงุเทพมหำนครทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต	รวมทัง้มกีลยทุธ์
พัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่หลำกหลำย	มีกำรศึกษำแนวทำงกำรจ้ำงงำน
รูปแบบใหม่	ซึ่งจะท�ำให้กรุงเทพมหำนครไม่ต้องแบกภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกับบ�ำเหน็จบ�ำนำญหรือ
ค่ำรักษำพยำบำล	นอกจำกนี้	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	กรุงเทพมหำนครจะจัดตั้งศูนย์รำชกำรสะดวก	(GECC)
เพื่อให้บริกำรประชำชน	โดยลดขั้นตอนกำรท�ำงำนและส่งเสริมกำรใช้ก�ำลังคนในลักษณะ	MultiSkill
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน	และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขีดสมรรถนะทรัพยำกรบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ	 โดยมีกลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ส�ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนำญแบบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญที่ประกอบด้วยเงินสมทบของรัฐ
และเงินสะสมของสมำชิกกองทุน	อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	โดยได้มีค�ำสั่งแต่งต้ังคณะท�ำงำนเพื่อศึกษำรูปแบบของกองทุน
บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	เพือ่จะได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำโครงกำรจ้ำงทีป่รกึษำในกำรจดัตัง้กองทนุบ�ำเหนจ็
บ�ำนำญข้ำรำชกำรต่อไป	 ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอ	 และแจ้งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป

	 	 	 	 ผลการพจิารณารายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	ผลการพิจารณาศกึษาพระราชบัญญตัิ
โรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และร่างพระราชบญัญตัสิถานศกึษาเอกชน	พ.ศ.	....	ของคณะกรรมาธกิาร
การศึกษาและการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ				
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทรำบรำยงำนผลกำรพจิำรณำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ	 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 เรื่อง	 ผลกำรพิจำรณำศึกษำพระรำชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และร่ำงพระรำชบัญญตัสิถำนศกึษำเอกชน	พ.ศ.	....	โดยกระทรวงศกึษำธกิำร
ได้พจิำรณำข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรฯ	แล้วเห็นด้วยในหลกักำรของกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และได้มีข ้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนศึกษำเอกชน	 พ.ศ.	 ....	 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ	 และแจ้งให้
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ มถิุนายน ๒๕๖๐

	 	 	 	 ร่างพระราชก�าหนดการประมง	(ฉบับที่	...)	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมติัหลกักำรร่ำงพระรำชก�ำหนดกำรประมง	(ฉบบัที	่...)	พ.ศ.	....	ตำมที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(กษ.)	เสนอ
    พระราชก�าหนดดังกล่าว	มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ปรับปรุงบทนิยำมค�ำว่ำ	“ประมงพำณิชย์”	“เรือประมง”	และ	“เรือไร้สัญชำติ”	และ
เพิ่มบทนิยำมค�ำว่ำ	“เรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำ”	และ	“โรงงำน”
	 	 	 	 ๒.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรท�ำประมงพื้นบ้ำนและประมงพำณิชย์
	 	 	 	 ๓.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรสั่งหยุดประกอบกิจกำรหรือปิดโรงงำนที่ประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับสัตว์น�้ำและเพิ่มหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองกำรท�ำงำนของคนประจ�ำเรือ
	 	 	 	 ๔.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำร
	 	 	 	 ๕.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง	และกำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำ
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	 	 	 	 ๖.	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรน�ำเข้ำสัตว์น�้ำและกำรเข้ำเทียบท่ำของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย
	 	 	 	 ๗.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรแจ้งบัญชีรำยชื่อเรือประมงที่ใช้ท�ำกำรประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย	 และกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเรือประมง	 และสัตว์น�้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่มีไว้หรือ
ได้มำจำกกำรท�ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
	 	 	 	 ๘.	ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรมำตรกำรทำงปกครองและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำร
ก�ำหนดมำตรกำรทำงปกครองให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
	 	 	 	 ๙.	ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
	 	 	 	 ๑๐.	ก�ำหนดมำตรกำรในกำรรื้อถอนเครื่องมือท�ำกำรประมง	สิ่งปลูกสร้ำง	หรือสิ่งใด	ๆ	
ในที่จับสัตว์น�้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต
	 	 	 	 ๑๑.	ก�ำหนดบทลงโทษในกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
อธิบดี	และปรับปรุงบทก�ำหนดโทษในกรณีผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจำกกำรกระท�ำควำมผิด
เป็นคนประจ�ำเรือ
	 	 	 	 ๑๒.	แก้ไขเพิ่มเติมอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชก�ำหนด
  
	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	....				
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ	พ.ศ.	....	โดยกระทรวงยติุธรรมได้ด�ำเนนิ
กำรรบัฟังควำมคดิเห็นหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ซ่ึงในภำพรวมเหน็ด้วยตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำร
วิสำมัญฯ	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเห็นเพิ่มเติมในประเด็นกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
โดยไม่มีหลักประกัน	ในอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำร้อยละ	๑๕	ต่อปีได้	 โดยจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียน	อำทิ	
กระทรวงกำรคลังเห็นว่ำควรที่จะใช้สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ไปก่อน	ซึ่งถ้ำประสบควำมส�ำเร็จจะทดแทน
หนี้นอกระบบไปได้ในระดับหนึ่ง	ส่วนเรื่องกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบุคคลธรรมดำที่จะให้มำจดทะเบียน
ตำมข้อสังเกตดังกล่ำวนั้น	กระทรวงกำรคลังจะน�ำไปพิจำรณำในระยะต่อไป	และส�ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิเหน็ว่ำเร่ืองกำรเข้ำมำจดทะเบยีนของเจ้ำหนีเ้งนิกูน้อกระบบ	หำกเป็นเจ้ำหนี้
เงินกู้ที่ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำจดทะเบียนกับภำครัฐจะเป็นกำรน�ำเงินที่ได้จำกกำรกระท�ำ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำอยู่ในรูปแบบของกำรกระท�ำที่ถูกกฎหมำย	 ซึ่งถือเป็นกำรฟอกเงิน
ในรปูแบบหนึง่	รวมทัง้มีควำมเห็นเพิม่เตมิในประเดน็กรณทีีม่กีำรกระท�ำควำมผดิทีเ่ข้ำองค์ประกอบควำมผดิ
ฐำนอัง้ยีต่ำมประมวลกฎหมำย	ตำมมำตรำ	๒๐๙	ควรทีจ่ะต้องด�ำเนินคดใีนควำมผดิฐำนอ้ังยีน้ั่น	เหน็ว่ำ
ควำมผดิฐำนเป็นอัง้ยีมี่คดีขึน้สู่กระบวนกำรพจิำรณำของศำลค่อนข้ำงน้อย	หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ควรจะท�ำงำน
เสรมิร่วมกนั	เช่น	กรมสอบสวนคดีพเิศษทีด่�ำเนินกำรในเรือ่งของกำรกู้ยมืเงนิ	หรอืกรมสรรพำกรกจ็ะท�ำให้
มำตรกำรปรำบปรำมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	 และแจ้งให้ส�ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ	ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มถิุนายน ๒๕๖๐

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	....		
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันำเกษตรพนัธสญัญำ	พ.ศ.	....	โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะขอควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรและประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกร
แจ้งรำยละเอียดกำรท�ำสัญญำ	 เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทำงกำรเกษตรกระท�ำกำรแบ่งสัญญำหรอืกระท�ำกำรใด	ๆ 	เพือ่หลกีเลีย่งกำรปฏบิตัติำมร่ำงพระรำชบญัญตัฯิ
ในส่วนกำรจดัท�ำกฎหมำยล�ำดับรองของพระรำชบญัญตัฯิ	ดงักล่ำว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำดว่ำ
จะสำมำรถจดัท�ำให้แล้วเสรจ็ภำยในกรอบระยะเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	ทัง้น้ี	ข้อสงัเกตอืน่	ๆ 	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะเสนอให้คณะกรรมกำรส่งเสริมและพฒันำระบบเกษตรพนัธสญัญำพจิำรณำต่อไป
ตำมทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และแจ้งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	ปฏิบตัหิน้ำทีส่�ำนกังำน
เลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มถิุนายน ๒๕๖๐

    รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	....	
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	พ.ศ.	....	ซึ่งกระทรวงพำณิชย์ได้จัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่ำ	 นิยำมค�ำว่ำ	“บริกำร”	ครอบคลุมกำรก�ำกับดูแลธุรกิจ
ทุกประเภทอยู่แล้วและยังสอดคล้องกับหลักกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นสำกล	ส่วนกำรให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมีรำยได้ท่ีเพียงพอในกำรท�ำงำนจะได้หำแนวทำง
ที่เหมำะสมสอดคล้องกับหลักกำรวิธีกำรงบประมำณและระเบียบของทำงรำชกำร	 เพื่อให้สำมำรถ
บงัคบัใช้กฎหมำยได้อย่ำงเป็นอสิระตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป	นอกจำกน้ีร่ำงพระรำชบญัญตันิี้
ครอบคลมุกำรก�ำกบัดแูลพฤตกิรรมทำงกำรค้ำทีไ่ม่เป็นธรรมของผูป้ระกอบธรุกจิร้ำนค้ำของผูป้ระกอบกำร
ให้สิทธิ	(Franchisor)	กับร้ำนค้ำที่ได้รับสิทธิประกอบกำร	(Franchisee)	ของตน	หรือกับร้ำนค้ำปลีก
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ขนำดเล็กหรือผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว	 โดยอำจพิจำรณำให้มีกฎหมำยมำก�ำกับดูแล
เป็นกำรเฉพำะในแต่ละธรุกจิ	โดยค�ำนึงถงึผลกระทบทำงเศรษฐกิจกำรค้ำในภำพรวม	ส�ำหรบักำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรสอบสวนในกำรปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำน้ัน
คณะกรรมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำมอี�ำนำจก�ำหนดระเบยีบข้อบงัคบัในกำรสบืสวนสอบสวนของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อยู่แล้ว	 และกำรรวมธุรกิจตำมร่ำงพระรำชบัญญัติน้ีมุ่งเน้นกำรก�ำกับดูแลเฉพำะกำรรวม
ธรุกิจของผู้ประกอบธุรกจิรำยใหญ่เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิกำรผกูขำดทำงกำรค้ำและกำรมอี�ำนำจเหนอืตลำด
ตำมทีก่ระทรวงพำณชิย์เสนอ	และแจ้งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	ปฏิบติัหน้ำทีส่�ำนักงำนเลขำธกิำร
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติทรำบต่อไป

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
    คณะรัฐมนตรีมีมติ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	รบัทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพจิำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	โดยกระทรวงพลังงำนได้ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ปิโตรเลียมตำมหลักกำรด�ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชนมำโดยตลอด	
บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 มีกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีควำมโปร่งใส	 เป็นธรรมและเหมำะสมกับทุกภำคส่วน	 ส�ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรปิโตรเลียมในอนำคต	กระทรวงพลงังำนจะได้ค�ำนึงถงึกำรพจิำรณำผูท้ีม่คีวำมสำมำรถ
เกีย่วกบัเรือ่งกำรคุม้ครองผู้บรโิภค	กำรคุม้ครองสขุภำพประชำชน	และกำรคุม้ครองทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติน้ีด้วย	 รวมทั้งในกำรออก
ประกำศเชิญชวนให้เอกชนเข้ำมำท�ำสัญญำแบ่งปันผลผลิตในแต่ละครั้ง	 กระทรวงพลังงำนจะน�ำ
กำรแบ่งปันผลผลิตในอัตรำที่เป็นขั้นบันไดมำปรับใช้	 โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของแต่ละพื้นที่
และสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลำนั้นและอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย	ส่วนในประเด็นกำรจัดตั้ง
บรรษัทน�้ำมันแห่งชำติ	(National	Oil	Company	:	NOC)	กระทรวงพลังงำนเห็นว่ำควรมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดนี้ขึ้นมำเพื่อศึกษำควำมเหมำะสมของกำรจัดตั้ง	รวมถึงรูปแบบ	รำยละเอียด	และวิธี
กำรจดัตัง้บรรษทัน�ำ้มนัแห่งชำต	ิโดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรควรมำจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่ให้
สำมำรถท�ำกำรศึกษำครอบคลุมประเด็นต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ	ตำมที่กระทรวงพลังงำนเสนอ
และแจ้งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ	 ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ทรำบต่อไป
	 	 	 	 ๒.	มอบหมำยให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของกำรจัดต้ังบรรษัทน�้ำมันแห่งชำต	ิ
(National	Oil	 Company	 :	 NOC)	 รวมทั้งรูปแบบ	 รำยละเอียด	 และวิธีกำรจัดตั้งบรรษัทน�้ำมัน
แห่งชำตใิห้ครอบคลมุประเดน็ต่ำง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	โดยให้กระทรวงพลงังำนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนข้อมลู	
แล้วรำยงำนคณะรัฐมนตรีต่อไป	  

31-40-MAC6.indd   40 9/23/17   10:49 AM



  ๑	 ส�ำเร็จกำรศกึษำ	นติศิำสตรบณัฑติ	มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์,	เนตบัิณฑติไทย	ส�ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแห่งเนตบัิณฑติยสภำ,	
และนติศิำสตรมหำบณัฑิต	(กฎหมำยมหำชน)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่ง นิตกิรช�ำนำญกำร กลุม่งำนพฒันำกฎหมำย 
ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ.
 ๒	ส�ำนกักรรมำธกิำร	๓	ส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,		ตำรำงควำมแตกต่ำงรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	
๒๕๔๐	กบั	พทุธศักรำช	๒๕๕๐	พร้อมเหตผุลโดยสงัเขป,	(กรุงเทพฯ:	ส�ำนกักำรพมิพ์	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,๒๕๕๑),	หน้ำ	๙๗.

๑. บทน�ำ

	 วุฒิสภำของประเทศไทยเริ่มสถำปนำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๔๘๙	โดยได้ก�ำหนดให้มีสภำที่สอง	เรียกว่ำ	“พฤฒสภำ” โดยมี
ทีม่ำจำก	“กำรเลอืกตัง้โดยอ้อม”	และต่อมำเมือ่ได้มกีำรประกำศใช้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย	
พทุธศักรำช	๒๔๙๐	จงึได้รบักำรก�ำหนดช่ือเรยีกว่ำ	“วฒุสิภำ”	โดยก�ำหนดให้มทีีม่ำจำก	“กำรแต่งตัง้” 
นบัแต่นัน้เป็นต้นมำ	แม้พลวตัรของกำรเมอืงไทยในเวลำ	๔	ทศวรรษต่อจำกน้ันได้ท�ำให้มกีำรยกเลกิและ
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญอีกหลำยฉบับ	 วุฒิสภำที่ได้จัดให้มีขึ้นในห้วงระยะเวลำดังกล่ำวนั้นก็ล้วนมีที่มำ
จำกกำรแต่งตัง้ทัง้สิน้	จนกระทัง่เมือ่ไดม้กีำรประกำศใช้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศักรำช	
๒๕๔๐	 หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน	 วุฒิสภำของไทยจึงได้มำจำก	 “กำรเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชำชน”	เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศไทย
	 ภำยหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร	๑๙	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๔๙	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พทุธศกัรำช	๒๕๕๐	ได้ก�ำหนดให้วุฒสิภำมทีีม่ำในแบบผสมจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงและกำรสรรหำโดย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวมีเจตนำรมณ์ให้กำรตรวจสอบอ�ำนำจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ	 ตลอดจน
มุ่งหมำยให้กำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องสมำชกิวฒุสิภำมคีวำมเป็นกลำง	ปรำศจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง	
ท�ำให้กลุม่ต่ำง	ๆ 	ในสงัคม	ได้เข้ำมำมบีทบำททำงกำรเมอืงในฐำนะสมำชกิวฒุสิภำและสำมำรถท�ำหน้ำที่
ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพข้ึน๒ แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของวฒุสิภำชดุดงักล่ำวกยั็งพบสภำพปัญหำอปุสรรคในหลำยประกำรด้วยกนัดงัจะได้กล่ำวถงึต่อไป
 ส�ำหรับ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐”	ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีองค์กรฝำ่ยนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภำ	 (Unicameralism)	 โดย
ก�ำหนดให้มี	“วุฒิสภำ”	 เป็นสภำที่สอง	 (The	second	chamber)	ซึ่งมีที่มำจำกกำรคัดเลือกกันเอง
ของบุคคลที่มีควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ	ประสบกำรณ์	อำชีพ	ลักษณะ	หรือประโยชน์ร่วมกัน	หรือท�ำงำน	
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หรอืเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ทีห่ลำกหลำยของสงัคม๓ ซ่ึงมคีวำมแตกต่ำงจำกวฒุสิภำของไทยในอดตีทีผ่่ำน
มำอย่ำงมนียัส�ำคญั อนัถอืเป็นพฒันำกำรของวุฒสิภำไทยทีส่มควรศกึษำในกำรก�ำหนดทีม่ำของสมำชกิ
วุฒิสภำโดยก�ำหนดให้มีคุณสมบัติในลักษณะของกำรเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” และตัวแทนกลุ่มบุคคลที่
หลำกหลำย โดยมคีวำมพยำยำมให้สมำชกิวุฒิสภำตำมรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีมีฐำนทีม่ำในกำรเข้ำสูต่�ำแหน่ง
แยกออกจำกพรรคกำรเมืองเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ “สภำที่สอง” ของระบบรัฐสภำไทยได ้
อย่ำงเป็นกลำง ปรำศจำกอำณัติทำงกำรเมือง และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
 บทควำมน้ีจงึเรียบเรียงขึน้ภำยใต้สมมตฐิำนทีว่่ำ “ววิฒันาการของวฒุสิภาไทยนบัแต่วฒุสิภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ อนันบัเป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปีท่ีประเทศไทยได้มอีงค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภา โดยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้ก�าหนดให้วุฒิสภาท่ีมีที่มาทั้งจาก 
“การเลือกตั้งโดยอ้อม” “การแต่งตั้ง” “การเลือกตั้งโดยตรง” และ “การเลือกตั้งและสรรหา”  
มาโดยล�าดับ และปัจจุบันก็ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีท่ีมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยย่อมมุ่งหวังให้วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาที่สอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยอาศัยบทเรียนจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาพิจารณาก�าหนดที่มาและอ�านาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และระบบรัฐสภา”  โดยจะน�ำเสนอสำระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรมีวุฒิสภำใน
แนวคิดระบบสองสภำ พัฒนำกำรและควำมสัมพันธ์ด้ำนที่มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำไทยตำม
รัฐธรรมนูญทุกฉบับดังรำยละเอียดต่อไปนี้

๒. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการมี “สภาที่สอง” ในแนวคิดระบบสองสภา
 แนวควำมคิดกำรมีวุฒิสภำในฐำนะสภำที่สองน้ันมีที่มำจำกควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์
กำรเมอืงกำรปกครองของประเทศองักฤษทีไ่ด้มวีวิฒันำกำรเก่ียวกับกำรจัดองค์กรผูใ้ช้อ�ำนำจรฐัเรือ่ยมำ
โดยล�ำดับ จนกระทั่งเป็นประเทศแรกในยุคกลำงที่มีเวทีกำรถกอภิปรำยในรูปแบบของรัฐสภำท่ีทรำบ
กันดีในปัจจุบัน และกำรมีสองสภำในประเทศอังกฤษได้กลำยเป็นต้นแบบของรัฐสภำในนำนำประเทศ 
ดังท่ีมีค�ำกล่ำวว่ำ “รฐัสภำองักฤษเป็นมำรดำของรฐัสภำท้ังหลำย ไม่ว่ำประเทศน้ัน ๆ  จะเรยีกชือ่รฐัสภำ
ของตนชื่อใด”๔ 
 รูปแบบของรัฐสภำในประเทศอังกฤษที่ปรำกฏในสมัยแรก ๆ น้ันมีรูปแบบสภำเดียวในสมัย 
แองโกลแซกซอน มชีือ่เรยีกขำนว่ำ “Witanagemot” อันมคีวำมเหน็ทำงวิชำกำรว่ำสภำ Witanagemot 

 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง
 “ มำตรำ ๑๐๗ วฒิุสภำประกอบด้วยสมำชกิจ�ำนวนสองร้อยคน ซึง่มำจำกกำรเลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ
ประสบกำรณ์ อำชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�ำงำนหรือเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำยของสังคม โดยในกำรแบ่งกลุ่มต้อง
แบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชำชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสำมำรถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
 ฯลฯ     ฯลฯ”
  ๔ นันทวัฒน์ บรมำนันท์, กำรปรับโครงสร้ำงของระบบรัฐสภำ, (กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ, ๒๕๕๔), หน้ำ ๔๘ - ๔๙.
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นี้เองที่ได้คลี่คลำยสู่กำรเป็นที่มำของสภำขุนนำงอังกฤษในปัจจุบัน๕	ต่อมำ	ในสมัยกำรเข้ำยึดครองของ
ชนกลุ่มนอร์มัน	 (Norman)	 พระเจ้ำวิลเลียมที่	 ๑	 ได้ทรงมีพระรำชด�ำริให้มีกำรปรับรูปแบบของสภำ	
“Witangemot”	 มำเป็นมหำสภำ	 (Great	 Council)	 หรือ	 “Magnum	 concilium”๖	 โดยปรับใช้
ธรรมเนียมประเพณีกำรปกครองจำกสมัยแองโกลแซกซอนให้สอดคล้องกับแนวคิดของระบอบศักดินำ
สวำมิภักดิ์	(Feudalism)	โดยก�ำหนดให้สภำรูปแบบใหม่นี้	ประกอบด้วย	ขุนนำงที่ถือที่ดิน	(Lords	of	
Manner	 or	 Barons)	 และพระชั้นสูง	 (Archbishop,	 Bishop	 and	 Abbot)	 ในช่วงต้นแห่งรัชสมัย 
พระเจ้ำวลิเลยีมที	่๑	จะมีกำรประชมุกันปีละ	๓	ครัง้ในเทศกำลส�ำคญั๗	มหำสภำน้ีท�ำหน้ำทีเ่ป็นทีป่รกึษำ
ของพระมหำกษตัรย์ิในเรือ่งกำรใช้กฎหมำยและกำรเก็บภำษีอำกร	 ตลอดจนท�ำหน้ำทีเ่ป็นศำลยุติธรรมด้วย๘ 
ทั้งนี้	 พระมหำกษัตริย์อำจมีพระรำชวินิจฉัยแตกต่ำงไปจำกที่มหำสภำได้ถวำยควำมคิดเห็นก็ได	้ 
ในเวลำนั้นพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์และอ�ำนำจของมหำสภำด�ำเนินควบคู่กันไปในระบบ
กำรเมืองขององักฤษ	 จนกระทัง่ถงึรชัสมยัของพระเจ้ำจอห์น	ประเทศองักฤษอยูท่่ำมกลำงวกิฤตกำรณ์
ทำงกำรเมืองทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ	 และสภำพปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงพระมหำกษัตริย์
และขุนนำงชั้นบำรอนอันน�ำไปสู่กำรจัดท�ำเอกสำรควำมตกลงขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	๑๒๑๕	อันเป็นที่รู้จักกัน
ในนำม	“มหำบัตร”	(Magna		Carta)๙	ซ่ึงได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นรำกฐำนของระบบรัฐธรรมนูญ	รฐัสภำ	
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของประเทศอังกฤษและมีอิทธิพลทำงควำมคิดต่อกำร 
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำในเวลำต่อมำด้วย๑๐	

	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๙๕	พระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่	 ๑	 (Edward	 I)	 ทรงต้องกำรงบประมำณส�ำหรับกำร 
พระรำชกำรสงครำมเป็นจ�ำนวนมำกจึงได้ทรงก�ำหนดให้ตัวแทนเมืองมำร่วมประชุมมหำสภำอีกในกำร
ประชุมครั้งนี้ปรำกฏว่ำมีผู้เข้ำร่วมประชุมมำกเป็นประวัติกำรณ์กล่ำวคือ	 มีพระระดับมหำสังฆรำช	
สังฆรำช	เจ้ำอำวำส	และหัวหน้ำนิกำยต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๘๙	องค์ขุนนำงชั้นบำรอน	(Baron)	และชั้นเอิร์ล	
(Earl)	จ�ำนวน	๕๐	คน	อัศวิน	(Knight)	จำกจังหวัดต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๖๑	คน	และผู้แทนจำกเมืองต่ำง	ๆ	
อีกจ�ำนวนถงึ	๑๗๒	คน	ทัง้ยงัมขีนุนำงในรำชส�ำนกัและขนุนำงอ่ืน	ๆ	รวมทัง้หมดทัง้สิน้กว่ำ	๔๐๐	คนเศษ
อันนับเป็นที่ประชุมมหำสภำที่ใหญ่ท่ีสุดในประวัติศำสตร์กำรปกครองของอังกฤษและได้รับกำร 

 ๕	Michael	Bentley,	Modernizing	England’s	Past:	English	Historiography	in	the	Age	of	Modernism,	1870	-	1970 
(Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press,	2005),	28.	
 ๖	Francis	Bacon,	The	Works	of	Francis	Bacon,	ed.	James	Spedding,	Robert	Leslie	Ellis,	and	Douglas	Denon	
Heath,	Cambridge	Library	Collection.	Philosophy	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2011),	p.	247	-	250.
  ๗	 นันทวัฒน์	บรมำนันท์,	หน้ำ	๔๙	-	๕๐.
 ๘	William	Stubbs,	The	Constitutional	History	of	England,	in	Its	Origin	and	Development,	Cambridge	Library	
Collection	-	Medieval	History	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2011),	p.260.
 ๙	Martin	Loughlin,	Foundations	of	Public	Law	(New	York:	Oxford	University	Press,	2010),	p.39.	
 ๑๐	Allan	Beever,	Forgotten	Justice:	Forms	of	Justice	in	the	History	of	Legal	and	Political	Theory,	(Oxford:	Oxford	
University	Press,	2013),	p.281.
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ขนำนนำมว่ำ	“รฐัสภำ”	(Parliament)	เป็นครัง้แรก๑๑	อันนับว่ำเป็นจุดเริม่ต้นทีส่�ำคญัของรฐัสภำอังกฤษ	 
จำกนั้น	 มหำสภำก็ได้มีพัฒนำกำรสู่กำรเป็นรัฐสภำของอังกฤษอย่ำงช้ำๆ	 กำรประชุมของรัฐสภำ 
ในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๙๕	 นั้น	 เป็นกำรประชุมแบบสภำเดียวแต่แยกกันลงมติโดยแบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่ม	 
กล่ำวคือ	กลุ่มที่	๑	ได้แก่	พระ	กลุ่มที่	๒	ได้แก่	ขุนนำงและอัศวิน	และกลุ่มที่	๓	คือ	ผู้แทนรำษฎรจำก
เมืองต่ำง	 ๆ	 และต่อมำพระและขุนนำงมีควำมเห็นว่ำกลุ่มของพวกตนมีผลประโยชน์และส่วนได้เสีย 
ร่วมกนัเพรำะเป็นเจ้ำของทีดิ่นรำยใหญ่เหมือนกันจึงร่วมกันปรกึษำหำรอืกันเสมอ	ส่วนอัศวนิและผูแ้ทน
รำษฎรจำกเมืองต่ำง	ๆ 	กถ็อืว่ำตนเป็นผูแ้ทนของรำษฎรโดยแท้	จึงปรกึษำหำรอืร่วมกัน	กำรแยกประชมุ
กนัเป็น ๒ กลุ่มนี ้จึงเป็นผลให้เกิดลักษณะของกำรประชมุในรปูแบบ “สองสภำ” ขึน้ในเวลำต่อมำ๑๒  
และเด่นชัดมำกยิ่งขึ้น	ในรัชสมัยของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่	๓	(Edward	III)	
 ในท้ำยที่สุดเม่ือวันที่ ๒๘ เมษำยน ค.ศ. ๑๓๔๓ ปลำยรัชสมัยของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่ ๓ 
(Edward III) ทั้งสองสภำได้จัดกำรประชุมแยกกันเป็นครั้งแรก๑๓ โดยสภำซึ่งประกอบด้วยบรรดำ
พระชั้นสูงและขุนนำงชั้นสูงจัดประชุมกัน ณ White Chamber โดยยังคงใช้ชื่อเดิม “มหำสภำ” 
จึงท�ำให้กลำยเป็นสภำขุนนำง (House of Lords) ส่วนสภำซึ่งประกอบไปด้วยบรรดำขุนนำง 
ชั้นล่ำง อัศวิน และผู้แทนรำษฎรในแต่ละเมืองจะจัดประชุมร่วมกัน ณ Painted Chamber โดยที่
ประชุมใช้ชื่อว่ำ สภำที่ปรึกษำของชุมชน (DomusCommunise) และในเวลำต่อมำได้เปลี่ยนเป็น 
สภำสำมัญ (House of Commons)๑๔ 
 ดังนั้น กำรมีสองสภำของโลกเป็นครั้งแรกท่ีประเทศอังกฤษจึงนับว่ำเป็นผลมำจำก
วิวัฒนำกำรในทำงประวัติศำสตร์มิใช่เพรำะแนวควำมคิดหรือทฤษฎีแต่อย่ำงใด	 อย่ำงไรก็ตำม	 
นำนำประเทศก็ได้รับเอำแนวคิดในกำรก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ	หรือ	“สภำที่สอง”	ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเป็น
องค์ประกอบของรัฐสภำร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎรอันมีเจตนำรมณ์ในประกำรที่หลำกหลำย	เช่น	กำรมี
สภำทีส่องเพือ่วัตถปุระสงค์ในกำรถ่วงอ�ำนำจระหว่ำงสภำนิตบิญัญัตกัิบรฐับำล	เพ่ือเหน่ียวรัง้หรอืคำนอ�ำนำจ
กบัสภำผูแ้ทนรำษฎร	หรอืเพือ่ตรวจสอบหรอืทักท้วงเพ่ือให้กำรออกกฎหมำยเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ
และถูกต้องยิ่งขึ้น	 ตลอดจนมีสภำที่สองเพื่อเป็นเวทีหรือเปิดโอกำสให้บุคคลบำงประเภทหรือบำงกลุม่ 
มีโอกำสทำงกำรเมืองได้	 เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดให้มีสภำที่สองดังกล่ำวข้ำงต้น 
ย่อมน�ำไปสู่กำรก�ำหนดวิธีกำรได้มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของสภำที่สองที่แตกต่ำงกันไปในรัฐธรรมนูญ 
ของแต่ละประเทศที่ใช้รูปแบบรัฐสภำแบบสภำคู่ในเวลำต่อมำ	 	

๓. วุฒิสภำ : ภำยใต้หลักแบ่งแยกอ�ำนำจและแนวคิดระบบรัฐสภำ
	 ในกำรจะอธิบำยถงึควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงวฒิุสภำในฐำนะองค์กรฝ่ำยนิตบิญัญัตกัิบกำรมีอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำรหรอืรฐับำลน้ัน	ย่อมพจิำรณำได้จำกแนวควำมคดิ

  ๑๑	นันทวัฒน์	บรมำนันท์,	หน้ำ	๕๑.
 ๑๒	Meg	Russell,	The	Contemporary	Houseof	Lords:	Westminster	Bicameralism	Revived,		p.15.
  ๑๓	Paul	Carmichael	and	Brice	Dickson,	eds.,	The	House	of	Lords:	Its	Parliamentary	and	Judicial	Roles,	(Oxford:	
Hart	Pub.,	1999),	p.30.
 ๑๔	Strathen	Gordon,	Our	Parliament,	4thed.	(London	:Cassell,	1955),p.12.

ก.ค. - ส.ค. ๖๐44

พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน ๗ ทศวรรษ
(The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)

จุลนิติ

41-51-MAC6.indd   44 9/23/17   11:13 AM



ที่เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งแยกอ�ำนำจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตยเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกัน
และกันระหว่ำงองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติ อ�ำนำจบริหำรและอ�ำนำจตุลำกำร	 ทั้งน้ี	 หลักกำร 
ว่ำด้วยกำรแบ่งแยกอ�ำนำจมสีำระส�ำคญัเกีย่วกบักำรแบ่งแยกองค์กรผูใ้ช้อ�ำนำจอธิปไตยทัง้	๓	ประกำร	
ออกจำกกันและก�ำหนดควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	 อันมีจุดมุ่งหมำย 
มิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมีอ�ำนำจมำกจนเป็นกำรผูกขำด	 ทั้งนี้	 ได้แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจ 
ออกเป็น	๓	องค์กร	ได้แก่	องค์กรนิติบัญญัติมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำย	องค์กรบริหำรมีหน้ำที่
ในกำรใช้อ�ำนำจรัฐปกครองประเทศ	 และองค์กรฝ่ำยตุลำกำรเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนำจในกำรอ�ำนวย 
ควำมยุติธรรมเมื่อมีข้อพิพำทใดขึ้น	 และต้องมีกำรก�ำหนดกลไกกำรคำนและดุลอ�ำนำจ	 (Check	 and	
Balance)	ระหว่ำงกัน๑๕ 
	 ส�ำหรับในประกำรที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจของวุฒิสภำกับฝ่ำยบริหำรนั้น 
เม่ือพเิครำะห์จำกสำระส�ำคญัของหลกักำรแบ่งแยกอ�ำนำจข้ำงต้นแล้วจะเหน็ได้ว่ำ	ในรฐัสภำของนำนำ
ประเทศมักจะก�ำหนดให้วุฒิสภำในฐำนะองค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ�ำนำจในลักษณะของกำรเป็น	 
“สภำตรวจสอบ”	 เพ่ือตรวจสอบฝ่ำยบริหำรได้ในหลำยประกำรด้วยกัน	 เช่น	 กำรตั้งกระทู้ถำม 
กำรอภิปรำยกำรท�ำงำนของรัฐบำล	 กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นในวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำสอบสวนหรือ
ศกึษำกำรท�ำงำนของรฐับำล	กำรมบีทบำทในกำรแต่งตัง้และถอดถอนเจ้ำหน้ำทีร่ะดบัสงูของฝ่ำยบรหิำร	
เป็นต้น	ทัง้ยงัรวมถงึกำรทีวุ่ฒิสภำในฐำนะสภำทีส่องในบำงประเทศท่ีมบีทบำทอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเป็น	
“สภำกลัน่กรอง”	กำรด�ำเนนิงำนของสภำผูแ้ทนรำษฎรทีม่กัจะมฐีำนทีม่ำแห่งอ�ำนำจในลกัษณะเดยีวกนั
กับรัฐบำลอีกด้วย	
	 ส�ำหรับกำรพิจำรณำวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับโดยเฉพำะนั้น	 จ�ำต้องท�ำควำม
เข้ำใจแนวคิดว่ำด้วยระบบรัฐสภำ	 (Parliamentary	 System)	 หรือที่เรียกว่ำ	“The Westminster 
Model” ประกอบอันมีสำระส�ำคัญว่ำ	 รัฐสภำเป็นองค์กรที่มีอ�ำนำจอธิปไตยตำมแนวควำมคิดเรื่อง
อ�ำนำจสูงสุดเป็นของรฐัสภำอันมท่ีีมำจำกระบบรฐัสภำของประเทศองักฤษ	ดงัน้ัน	รปูแบบกำรปกครอง
แบบรัฐสภำจึงไม่มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอย่ำงเคร่งครัดระหว่ำงรัฐสภำซึ่งเป็นองค์กร
ฝ่ำยนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ำยบริหำร	อีกนัยหนึ่งนั้น	คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่
ได้รับกำรแบ่งอ�ำนำจมำจำกรัฐสภำ	 และได้รับกำรแต่งตั้ง	 สนับสนุน	 และให้พ้นจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยกำรลงมตขิองรฐัสภำอกีด้วย๑๖		ดงัน้ันระบบรฐัสภำย่อมเป็นระบบควำมสมัพนัธ์ด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ที่ฝ่ำยบริหำรต้องมีต่อรัฐสภำ
 “ระบบรัฐสภำ” มีวิวัฒนำกำรมำจำกประวัติศำสตร์กำรปกครองของประเทศอังกฤษอันตั้งอยู่
บนฐำนควำมเกี่ยวเนื่องของอ�ำนำจ	๓	 ฝ่ำย	 ได้แก่	 พระมหำกษัตริย์	 ฝ่ำยนิติบัญญัติ	 และฝ่ำยบริหำร	
ระบบรัฐสภำในสมัยแรกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจทำงกำรเมือง	๒	ขั้ว	คือ	พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์	

 ๑๕	เกรียงไกร	เจริญธนำวัฒน์,	หลักพื้นฐำนกฎหมำยมหำชน,	พิมพ์ครั้งที่	๒	(กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน,	๒๕๕๖),	หน้ำ	๙๘.
  ๑๖	Michel	Rosenfeld	and	AndrásSajó,	eds.,	The	Oxford	Handbook	of	Comparative	Constitutional	Law,	(Oxford,	
U.K.:	Oxford	University	Press,	2012),	pp.	553	-	556.
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และอ�ำนำจของรัฐสภำอ�ำนำจทั้ง	 ๒	 ฝ่ำยต่ำงต้องช่วยกันควบคุมตรวจสอบฝ่ำยบริหำรด้วย	 ดังนั้น	 
ฝ่ำยบรหิำรจงึต้อง	“รบัผิดชอบ”	ในกำรบรหิำรประเทศต่อทัง้พระมหำกษตัริย์ในฐำนะ	“ประมุขของรฐั”	
ที่แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเข้ำสู่ต�ำแหน่ง	และต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภำในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติด้วย	ซึ่งในทำง
วชิำกำรเรยีกระบบควำมรบัผดิชอบนีว่้ำ	“ระบบรฐัสภำแบบอ�ำนำจคู่”	ต่อมำ	ภำยหลงัทีพ่ระรำชอ�ำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์ได้ถูกจ�ำกัดลง	ระบบรัฐสภำจึงได้มีวิวัฒนำกำรสู่ลักษณะที่เรียกว่ำ	“ระบบรัฐสภำ
แบบอ�ำนำจเดีย่ว”	ซึง่ฝ่ำยบรหิำรหรอืรฐับำลตำมรปูแบบอ�ำนำจเดีย่วมทีีม่ำจำกพรรคกำรเมอืงทีไ่ด้รบั
เสียงข้ำงมำกในรัฐสภำ	จึงมีควำมรับผิดชอบแต่เฉพำะรัฐสภำเท่ำนั้น๑๗	

 ส�ำหรับระบบรัฐสภำของประเทศไทยน้ัน	 หำกพิจำรณำในรูปแบบโครงสร้ำงภำพรวมแล้ว 
จะเห็นได้ว่ำ	นอกจำกรัฐบำลจะต้องมคีวำมรบัผดิชอบต่อรฐัสภำแล้วยงัต้องรบัผดิชอบต่อพระมหำกษตัริย์
ด้วยเนื่องจำกทรงเป็นประมุขของประเทศซ่ึงทรงมีพระรำชอ�ำนำจในทำงรัฐธรรมนูญและประเพณ ี
กำรปกครองทีร่ฐับำลจ�ำต้องรบัผดิชอบต่อทัง้พระมหำกษัตริย์และรฐัสภำในขณะเดยีวกัน	อนัเป็นลกัษณะ
ของระบบรัฐสภำแบบอ�ำนำจคู่	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกพิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐบำลที่มีต่อรัฐสภำ 
แล้วจะมีลักษณะเป็นระบบรัฐสภำแบบอ�ำนำจเดี่ยว๑๘	 ซึ่งกำรที่ฝ่ำยบริหำรหรือรัฐบำลตำมรูปแบบนี้ 
มีที่มำจำกพรรคกำรเมืองที่ได้รับเสียงข้ำงมำกในรัฐสภำท�ำให้กลไกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
อันพึงประสงค์ในระบบรัฐสภำของประเทศไทยมีสภำพปัญหำหลำยประกำร

๔. พัฒนำกำรด้ำนควำมเป็นมำของวุฒิสภำไทย
	 กำรมีวุฒิสภำของประเทศไทย	 ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	 ๒๔๘๙	 ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีระบบสภำคู่ข้ึน	 ประเทศไทยมีท้ังสภำผู้แทนรำษฎรท่ีจะมำจำก
กำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรงเช่นเดิม	 และมี	 “พฤฒสภำ”	 ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
ทำงอ้อม	ทว่ำวันที่	๘	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๔๙๐	ได้เกิดกำรรัฐประหำรที่ยึดอ�ำนำจรัฐบำลและยกเลิก
รฐัธรรมนญูไปเสียก่อน๑๙	ในระยะแรกของกำรก่อตัง้ระบบรฐัสภำในรปูแบบสองสภำขึน้ในประเทศไทยน้ัน	
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรส่วนใหญ่ก็ยังขำดควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรปกครอง	 จึงมีกำรก�ำหนดให้ใช ้
รูปแบบรัฐสภำเป็นแบบสองสภำ	 คือมีสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ	 โดยให้วุฒิสภำท�ำหน้ำท่ีเป็น	 
“สภำพี่เลี้ยง”	 และก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ	 และประสบกำรณ์	 
ซึง่อำจเป็นข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่	หรอืไม่เป็นข้ำรำชกำรแต่เป็นผูม้คีณุวฒุ	ิหรอืมคีวำมสำมำรถในด้ำนต่ำง	ๆ	๒๐

 สมำชิกวุฒิสภำในช่วงแรกมีที่มำจำกกำรแต่งตั้งจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๓๔	ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกผู้ทรง
คณุวฒุ	ิซึง่มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญในวิชำกำรหรอืกจิกำรต่ำง	ๆ 	อนัจะยงัประโยชน์ให้เกดิแก่กำรปกครอง
แผ่นดินในระบอบประชำธิปไตย	อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และก�ำหนดให้มีควำมเป็นกลำง

 ๑๗	กองบรรณำธิกำร,		“บทสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร	ศำสตรำจำรย์	ดร.	เกรียงไกร	เจริญธนำวัฒน์	เรื่อง	ทิศทำงรัฐสภำไทย	
:	ศักรำชใหม่ในกำรปฏิรูปประเทศ,”	วำรสำรจุลนิติ	ปีที่	๑๓	ฉบับที่	๑	(เดือนมกรำคม	–	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙):	หน้ำ	๑๙	-	๒๐.		
 ๑๘	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๒๑	-	๒๒.
 ๑๙	นรนิติ	เศรษฐบุตร,	กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๓
(ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ	:	กรุงเทพ,	๒๕๕๕),		หน้ำ	๑๗๘	-	๑๗๙.
 ๒๐	ภูมิ	 มูลศิลป์	 และชมพูนุท	 	 ตั้งถำวร,	 รูปแบบกำรได้มำซ่ึงสมำชิกวุฒิสภำของประเทศไทย,	 (กรุงเทพ:	 สถำบันพระปกเกล้ำ,	
๒๕๕๘),	หน้ำ	๙.
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ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอันจะอำศัยต�ำแหน่งหน้ำที่มำเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	อำจกล่ำวได้ว่ำ	วุฒิสภำในเวลำนั้น
เป็นสภำอันทรงเกียรติท่ีมีแต่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรประเทศกับสภำผู้แทนรำษฎรที่ช่วยเป็นทั้ง	“สภำพี่เล้ียง” และมีอ�ำนำจกลั่นกรองกฎหมำย 
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำผู้แทนรำษฎร	 ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยตั้งกระทู้ถำมรัฐบำล	
และสำมำรถเปิดอภิปรำยทั่วไปเมื่อรัฐบำลขอรับฟังควำมคิดเห็นโดยไม่ลงมติ	 แต่ในภำยหลังสมำชิก
วฒุสิภำทีม่ำจำกกำรแต่งตัง้กลับมปัีญหำกำรตอบแทนทำงกำรเมอืง และมีข้อพจิำรณำภำพรวมของ
สมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกกำรแต่งตั้งนั้นได้ว่ำมีลักษณะที่ไม่หลำกหลำย เพรำะส่วนใหญ่มีที่มำจำก 
ผู้ครองต�ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรทำงฝ่ำยทหำร ต�ำรวจและฝ่ำยพลเรือน	 ดังนั้น	 เมื่อกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยของประเทศไทยได้พัฒนำมำระยะหนึ่งแล้ว	 และเพ่ือส่งเสริมควำม 
เป็นประชำธิปไตยให้มำกยิ่งข้ึน	 จึงได้เกิดแนวคิดที่จะให้สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำที่มีจุดยึดโยง 
กับ “ประชำชนผู้เป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตย”
	 รฐัธรรมนญูของไทยทีก่�ำหนดให้มวุีฒสิภำจ�ำนวน	๙	ฉบบั	น้ันมเีพยีง	๓	ฉบบัทีก่�ำหนดให้วฒุสิภำ
มทีีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้	ทัง้นี	้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช ๒๔๘๙	ก�ำหนดให้สมำชกิ
วุฒิสภำมีที่มำจำกกำรเลือกต้ังโดยอ้อมเป็นครั้งแรก	 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐	ก�ำหนดให้เลือกตั้งทั้งหมด	และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐	 ก�ำหนดให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยตรงแต่เฉพำะสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกทั้ง	 ๗๗	 จังหวัด	 อย่ำงไร
ก็ตำม	 เมื่อมีกำรก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำจำกอ�ำนำจของประชำชนโดยตรงเช่นเดียวกับสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรแล้วได้มีกำรก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำมีอ�ำนำจมำกยิ่งขึ้นจนอำจกล่ำวได้ว่ำวุฒิสภำ
ไม่ได้เป็นเพยีง “สภำพีเ่ลีย้ง” อีกต่อไปแต่ว่ำมอี�ำนำจหน้ำทีต่่ำง ๆ เพิม่ขึน้ในฐำนะ “สภำตรวจสอบ” 
อันได้แก่	อ�ำนำจในกำรเห็นชอบบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งและอ�ำนำจในกำรถอดถอนออกจำกต�ำแหน่ง		
 อย่ำงไรกต็ำม กำรทีก่�ำหนดให้วฒุสิภำมทีีม่ำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงกไ็ด้ปรำกฏสภำพปัญหำ
เช่นกนั กล่ำวคอื รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๔๐ได้ก�ำหนดให้สมำชกิวฒุสิภำ
มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด	 และยังก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้วุฒิสภำไม่มีควำมเก่ียวข้องกับ
พรรคกำรเมือง	 เช่น	 ข้อก�ำหนดห้ำมผู้สมัครรับกำรเลือกต้ังเป็นสมำชิกวุฒิสภำสังกัดพรรคกำรเมือง	 
ห้ำมลงพื้นที่หำเสียง๒๑	ทว่ำแม้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวจะได้ก�ำหนดข้อห้ำมไว้หลำยประกำรเพื่อให้
สมำชกิวุฒิสภำไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัพรรคกำรเมอืง	มคีวำมเป็นกลำงและไม่มเีก่ียวข้องกบัผลประโยชน์
กับทำงรำชกำร	แต่ในทางปฏิบัติ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มีความเอนเอียงเข้าข้างพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือหลายพรรคอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการ 
กล่าวอ้างว่าสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่จะสามารถกระท�าได้ คัดเลือก
บุคคลที่เป็น “พรรคพวก” เข้าสู่ระบบการสรรหาบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรส�าคัญ๒๒   
 เมื่อได้มีกำรก�ำหนดให้มีวุฒิสภำข้ึนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ จงึได้มคีวำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำสมำชกิวฒุสิภำมคีวำมใกล้ชดิกบักลุ่มผลประโยชน์

 ๒๑	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๐.
 ๒๒	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๑.
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ทำงกำรเมอืง โดยก�ำหนดให้วฒุสิภำมท่ีีมำใน “ระบบผสม” จำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชน
และกำรสรรหำ ทั้งนี้		เมื่อได้กำรศึกษำเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	
๒๕๕๐	 ในกำรก�ำหนดให้รัฐสภำประกอบด้วยสองสภำและก�ำหนดให้สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร 
และสมำชิกวุฒิสภำมีที่มำหลำกหลำยน้ันก็เพื่อให้กำรใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
และรอบคอบยิ่งขึ้น	 โดยก�ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วน	 และให้สมำชิกวุฒิสภำมำจำกกำรเลือกต้ังส่วนหนึ่งและกำรสรรหำอีกส่วนหน่ึง  
เพื่อให้กำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจทำงกำรเมืองเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ๒๓ 
	 ทั้งนี้	 จำกกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรที่กล่ำวถึงวุฒิสภำและเอกสำรในวงงำนรัฐสภำที่มีขึ้นใน
ระหว่ำงทีร่ฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	(ฉบบัชัว่ครำว)	พทุธศกัรำช	๒๕๕๗	ได้ใช้บงัคบัน้ัน	สำมำรถ
ตั้งข้อสังเกตในประกำรที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐	ได้หลำยประกำร	
	 จำกกำรศึกษำพบว่ำ	กำรทีร่ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	๒๕๕๐ได้ก�ำหนดให้
สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำที่หลำกหลำยจำกกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
ครั้งแรกอันแสดงถึงเจตนำรมณ์ให้กำรตรวจสอบอ�ำนำจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ	 และท�ำให้กำร
ปฏิบติัหน้ำทีข่องสมำชิกวุฒิสภำมคีวำมเป็นกลำง	ปรำศจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง	และท�ำให้กลุม่
ต่ำง	ๆ	ในสังคม	ได้เข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมืองในฐำนะสมำชิกวุฒิสภำและสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะ
ฝ่ำยนิติบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขึ้น๒๔ อย่างไรก็ตาม ผลกลับปรากฏว่า การท�าหน้าที่ของ 
สมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการแบ่งกลุ่มและมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด๒๕  
นอกจำกนี้	 เม่ือได้ศึกษำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองท่ีได้
เสนอแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองแล้วพบว่ำได้มีกำรกล่ำวถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของสมำชิก
วุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐	ที่ผ่ำนมำว่ำ“มีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรใช้อ�ำนำจและถูกแทรกแซงทำงกำรเมือง	 เน่ืองจำกวุฒิสภำมีอ�ำนำจให้คุณให้โทษได้ในเรื่องกำร 
แต่งต้ังและกำรถอดถอน”	 อันพิจำรณำได้ว่ำเป็นสภำพปัญหำที่ปรำกฏในวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	๒๕๔๐	เช่นเดยีวกันดงัน้ันจึงสงัเกตได้ว่ำ	อ�ำนำจของวฒุสิภำในด้ำน
กำรถอดถอนจึงไม่ปรำกฏอีกต่อไปในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ทั้งยังได้
มีกำรก�ำหนดที่มำของวุฒิสภำในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในพัฒนำกำรของวุฒิสภำไทย 
ใน	๗๐	ปีที่ผ่ำนมำ

 ๒๓	คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญบันทึกเจตนำรมณ์	 จดหมำยเหตุ	 และตรวจรำยงำนกำรประชุม	 สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ,เจตนำรมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	หน้ำ	๘๘	-	๘๙.	
 ๒๔	ส�ำนกักรรมำธกิำร	๓	ส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,	ตำรำงควำมแตกต่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	
๒๕๔๐	กบั	พทุธศกัรำช	๒๕๕๐	พร้อมเหตผุลโดยสงัเขป,	(กรงุเทพฯ	:	ส�ำนกักำรพมิพ์	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,	๒๕๕๑),	หน้ำ	๙๗.
 ๒๕	คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบังคับใช้	กำรปฏิบัติตำมและกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	รำยงำนผลกำรศึกษำปัญหำกำรบังคับใช้เพื่อกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	
(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักกำรพิมพ์	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,	๒๕๕๑),	หน้ำ	๒๓.
    ๒๖	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,	แผนกำรปฏริปูประเทศด้ำนกำรเมอืงของคณะกรรมำธกิำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูประเทศ
ด้ำนกำรเมือง	สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ,	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักกำรพิมพ์	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,๒๕๕๘),	หน้ำ	๓.
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บทส่งท้ำย

	 เมื่อได้พิจำรณำถึงวิวัฒนำกำรควำมเป็นมำของวุฒิสภำในประเทศไทยตลอดระยะเวลำ	๗๐	ปี
ที่ผ่ำนมำนับแต่กำรมี	 “พฤฒสภำ”	 เป็นสภำที่สองจนถึง	 “วุฒิสภำ”ตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้ว
อำจกล่ำวได้ว่ำ	วุฒิสภำของไทยนั้นได้มีพัฒนำกำรด้ำนที่มำค่อนข้ำงน่ำสนใจ กล่ำวคือ กำรก�ำหนด
ที่มำของวุฒิสภำตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในระยะเวลำประมำณ ๕๐ ปีแรกนั้น (พ.ศ. ๒๔๘๙ 
– พ.ศ. ๒๕๔๐) ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรได้มำของวฒุสิภำให้มำจำก “กำรแต่งต้ัง” ก่อนท่ีจะก�ำหนด
ให้วุฒสิภำทีม่ำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงของประชำชน ในเวลำต่อมำจำกน้ันวฒุสิภำไทยในระยะเวลำ
ประมำณ	๒๐	ปีต่อมำ	 (พ.ศ.	๒๕๔๐	–	๒๕๖๐)	พบข้อสรุปว่ำ	มีกำรก�ำหนดสัดส่วนให้กำรได้มำของ
สมำชิกวุฒสิภำทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้ลดน้อยลงเป็นล�ำดบั	อนัมลีกัษณะสวนทำงกบักำรก�ำหนดทีม่ำของ
วุฒิสภำในนำนำประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะมีพัฒนำกำรด้ำนที่มำให้วุฒิสภำมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนมำกยิง่ขึน้	ดงัเช่นทีป่รำกฏในสหรฐัอเมรกิำทีไ่ด้มกีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญให้เปลีย่นทีม่ำ
ของวุฒิสภำซึ่งเดิมมำจำกกำรให้ควำมเห็นชอบของสภำมลรัฐ	 เป็นกำรเลือกต้ังโดยตรงของพลเมือง 
ในมลรัฐแทน
	 ส�ำหรบัในส่วนของกำรก�ำหนดทีม่ำของวฒุสิภำในประเทศไทยนัน้ได้พบว่ำ	นบัแต่วฒุสิภำชุดแรก
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๔๘๙	 จนถึงวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 อันนับเป็นระยะเวลำกว่ำ	 ๗๐	 ปีที่ประเทศไทยได้มีองค์กร 
ฝ่ำยนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภำ	 ได้มุ่งหวังให้วุฒิสภำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ	 “สภำที่สอง”	 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุดโดยอำศัยบทเรียนจำกวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ำมำพิจำรณำ
ก�ำหนดทีม่ำและอ�ำนำจหน้ำทีข่องวุฒสิภำเพือ่เป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำตำมวถิกีำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยและระบบรัฐสภำ	 ทั้งน้ี	 เป็นที่ทรำบดีว่ำภำยใต้ระบบรัฐสภำน้ัน	 แม้ว่ำจะเป็นระบบ 
แห่งควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรที่ต้องมีต่อฝ่ำยนิติบัญญัติก็ตำม	แต่เมื่อองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตย
ทัง้ฝ่ำยนติบิญัญตัแิละฝ่ำยบรหิำรต่ำงย่อมเป็นบคุคลทีม่ฐีำนทีม่ำในกำรเข้ำสูต่�ำแหน่งจำกกลุม่กำรเมือง
ที่ใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	สภำพปัญหำที่องค์กรผู้ยกร่ำงรัฐธรรมนูญในประเทศไทย	เห็นว่ำส่งผลต่อวุฒิสภำ
ไทยมำกทีส่ดุจงึมำจำก	“อทิธพิลของกลุม่ผลประโยชน์ทำงกำรเมอืงท่ีส่งผลต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
วฒุสิภำ” ท�ำให้กำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูในแต่ละครัง้ได้มคีวำมพยำยำมลดควำมเชือ่มโยงของกลุม่กำรเมอืง
ออกจำกกำรได้มำซึง่สมำชกิวฒุสิภำโดยล�ำดบัเพือ่ให้ระบบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงวุฒสิภำในฐำนะองค์กร
ฝ่ำยนิติบัญญัติกับกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรหรือรัฐบำลนั้น 
เป็นไปตำมกลไกกำรแบ่งแยกอ�ำนำจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตยและสอดคล้องกับแนวคิดว่ำด้วย
ระบบรัฐสภำ	(Parliamentary	System)	มำกยิ่งขึ้นนั่นเอง
	 ดังนั้น	 กำรที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	 ได้ก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ 
ในฐำนะ	 “สภำท่ีสอง”	 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยก�ำหนดให้ที่มำของวุฒิสภำแบบใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
จึงเป็นควำมหวังครั้งส�ำคัญในกำรศึกษำพัฒนำกำรทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทยว่ำจะสำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรเป็นสภำทีส่องทีจ่ะสำมำรถทกัท้วงหน่วงเหน่ียวให้กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยบรหิำร
และสภำผู้แทนรำษฎรมีควำมรอบคอบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้มำกน้อยเพียงใด
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									 ส�ำนักกำรพิมพ์	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,	๒๕๕๘.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ
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“The spirit of democracy

cannot be established in the midst of terrorism,

whether governmental or popular.” 

มหาตมะ คานธี

Mahatma Gandhi
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“จิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไม่สามารถทำาให้เกิดขึ้นได ้

ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชน”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 ในปัจจุบัน	“ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	นั้น	ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านระบบนิเวศ	 
สงัคม	เศรษฐกจิ	และสาธารณชนในวงกว้าง	อนัสมควรทีจ่ะให้การด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดีปกครอง 
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเรว็ทนัต่อการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้	และสามารถ 
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่คู่กรณีได้อย่างทันท่วงที	 รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรฐั	ดังนัน้	ประธานศาลปกครองสงูสดุโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครอง	จึงได้ออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อจัดตั้ง “แผนกคดีสิ่งแวดล้อม” ขึ้น  
ในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ต้น๒ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาพพิากษาและด�าเนินการท้ังปวง 
ในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในเขตอ�านาจของศาลปกครองสงูสุดและศาลปกครองชัน้ต้น 
โดยได้เริม่เปิดท�าการตัง้แต่วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา๓		ในขณะเดยีวกนัยงัได้ออก	“ค�าแนะน�า 
ของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”๔	 เพื่อก�าหนด 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดล้อมให้เป็นไปโดยรวดเรว็
ทันต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ	สังคม	และเศรษฐกิจ	 รวมทั้งต่อการแก้ไข
เยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายแก่คูก่รณอีย่างมปีระสทิธภิาพ	ตลอดจนมมีาตรการเพือ่ลดและเร่งรดั 
ขั้นตอนการด�าเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดีให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

 ๑จัดโดย	 สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานศาลปกครอง	
โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ในการจัดงานเสวนาในหัวข้อ	 เรื่อง	 “การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ในวันจันทร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องจิตติ	ติงศภัทิย์	คณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์.
 ๒โปรดดู	ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด	เรื่อง	การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	
๒๕๕๔	 และประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด	 เรื่อง	 การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น	 ลงวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	
๒๕๕๔	โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมือ่วนัที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๔	ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๕๔	เป็นต้นไป.
 ๓ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
ทั้งสองฉบับในเชิงอรรถที่	๒	น้ัน	ได้ก�าหนดให้การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองจะเริ่มด�าเนินการเม่ือใดให้เป็นไปตาม
ประกาศของประธานศาลปกครองสงูสดุหรอือธบิดศีาลปกครองชัน้ต้น	แล้วแต่กรณ	ีแต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิกว่า	๓๐	วนันบัแต่วนัท่ีประกาศ 
มีผลใช้บังคับ.
 ๔ประกาศราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	ตอนที่	๕๔	ก	หน้า	๑๘	เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๔.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

 อย่างไรก็ด ีแม้ว่าการจัดตัง้แผนกคดสีิง่แวดล้อมในศาลปกครองจะประสบความส�าเรจ็ กล่าวคอื  
โดยนับตั้งแต่แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้เปิดท�าการ ปรากฏว่ามีคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ 
การพจิารณาของศาลปกครองเป็นจ�านวนมากถึง ๕,๐๗๔ คดี๕ ทัง้ท่ีมสีาเหตุมาจากมลพษิ	การผงัเมอืง	
การควบคุมอาคาร	การสาธารณสุข	สุขอนามัย	และการอุตสาหกรรม	ซึ่งคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
และเป็นคดท่ีีมผีลกระทบด้านระบบนเิวศ	เศรษฐกจิ	สงัคม	และประชาชนจ�านวนมาก	เช่น	คดโีรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ	คดโีคบอลท์-๖๐	คดโีรงบ�าบดัขยะท่ีจงัหวดัสระบุร	ีคดเีกีย่วกับการประกอบอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่มาบตาพุด	 คดีลักลอบปล่อยสารตะก่ัวจากโรงแต่งแร่ลงสู่ล�าห้วยคลิตี้	 และคดีท่อก๊าซ 
ไทย-มาเลเซยี	เป็นต้น	รวมทัง้เป็นการยกระดบัคณุภาพของการพจิารณาพพิากษาคดปีกครองเกีย่วกับ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมก็ตาม แต่กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมนั้น ก็ยังคงมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ หลายประการ	 อาทิ	 
เรือ่ง	“สิทธกิารฟ้องคดส่ิีงแวดล้อม”	ท้ังในแง่ของปัญหาการจ�าแนกคดปีกครองเก่ียวกับสิง่แวดล้อม	และ
การก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล	เรื่อง	“ค่าธรรมเนียมศาล”	ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาค�าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	และเรื่อง	 “วิธีพิจารณา
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	และ
การก�าหนดค่าเสยีหาย	รวมทัง้เรือ่ง	“การก�าหนดค�าบงัคบัตามค�าพพิากษา”	เป็นต้น	ซึง่จ�าเป็นต้องมกีาร
ปรบัปรงุหรอืแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายหรือระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่พฒันาวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค	 รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	
คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมกับส�านักงานศาลปกครอง	โดยคณะอนุกรรมการปรบัปรงุ
กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	จงึได้จัดให้มงีานเสวนาทางวชิาการในหวัข้อ	เรือ่ง	“การพฒันาวธีิพจิารณา
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ขึ้น	เมื่อวันจันทร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	โดยการจัดงาน
เสวนาในครัง้นี	้นายนพดล เฮงเจริญ	รองประธานศาลปกครองสงูสดุ	ได้กล่าวเปิดการเสวนา	และมกีาร
เสวนาทางวิชาการ	เรือ่ง	“การพฒันาวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม” โดย	ศาสตราจารย์ 
ดร.บญุศร ีมวีงศ์อโุฆษ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น	นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร	 ตุลาการศาลปกครองสงขลา		
นายสุรศักดิ์ บุญเรือง	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และศาสตราจารย์ 
ดร.อ�านาจ วงศ์บณัฑติ	อาจารย์ประจ�าคณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เป็นผูด้�าเนินรายการ	
โดยมีนายสุชาติ	มงคลเลิศลพ	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	และประธานกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับ 
กฎหมายส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน 
ศาลปกครอง	เข้าร่วมงานดังกล่าว

  ๕คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครอง.	“สถิติข้อมูลคดีหลังจากเปิดแผนกคดีสิ่งแวดล้อม”.	 
แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานศาลปกครอง,	
๒๕๕๗.	หน้า	๑๓๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 การเสวนาทางวิชาการในเรื่องดังกล่าวนี้มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
 ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ  ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองขอนแก่น	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญประการหนึ่งของ
การพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือ	 
เรื่อง	 “สิทธิการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม”	 โดยเฉพาะ
ปัญหาเกีย่วกบัการจ�าแนกคดีปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
และปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดสิทธิการฟ้องคดี 
โดยกลุ่มบคุคล	กล่าวคอื	การจ�าแนกว่าคดีปกครองใด
เป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ยังขาด
หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจ�าแนกคดีท่ีชัดเจน 
และยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก เพราะในระบบ
กฎหมายของไทยยงัไม่มกีารก�าหนดบทนิยามของค�าว่า	 
“คดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม”	ไว้โดยเฉพาะ	ดังนัน้	จึงต้องพจิารณาและท�าความเข้าใจในเบือ้งต้นว่า	 
“คดีปกครอง”	คืออะไร	และ	“สิ่งแวดล้อม”	คืออะไร	เพื่อที่จะได้ความหมายของค�าว่า	“คดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ต่อไป	
	 โดยความหมายของ	“คดีปกครอง”	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า	 ตามมาตรา	 ๒๒๓	 วรรคหน่ึง	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ของ 
ศาลปกครองในการพจิารณาพพิากษาคดีปกครอง	อันได้แก่	“คดีพพิาทระหว่างหน่วยราชการ	หน่วยงาน 
ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กับเอกชน	 หรือระหว่างหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน	 อันเนื่องมาจากการใช้อ�านาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย	 หรือเนื่องมาจากการด�าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
	 ส่วนความหมายของค�าว่า	 “สิ่งแวดล้อม”	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ก�าหนดนิยามไว้ว่าหมายถึง	“สิ่งต่าง	ๆ	ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท�าขึ้น”
	 นอกจากนี	้ค�าแนะน�าของประธานศาลปกครองสงูสดุในการด�าเนนิคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดล้อม	
ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	๑	ว่า	“คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	หมายความรวมถึง	“คดีพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	
หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักบัเอกชน	หรอืระหว่างหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกัน	 อันเน่ืองมาจากการใช้อ�านาจ
ทางปกครองหรือการด�าเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	
การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ	 พืช	 สัตว์	 หรือสิ่งมีชีวิต	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	
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การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์	 การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์	 สภาพภูมิอากาศ	 ภูมิทัศน	์ 
ศิลปวัฒนธรรม	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด”
 จากนยิามความหมายของคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามคีวามหมาย
ค่อนข้างกว้าง และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคดีปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญในการจ�าแนกคดี เช่น	 คดีควบคุมอาคาร	 ยังไม่สามารถจ�าแนกได้อย่างชัดเจน 
ว่าอย่างไรถือเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	หรือเป็นคดีปกครองทั่วไป	จึงท�าให้เกิดปัญหาในช่วง
รับฟ้องและการลงคดีในระบบ	 โดยเฉพาะเมื่อมีการรับฟ้องและรับคดีมาแล้วหากจะด�าเนินการแก้ไข 
ในภายหลังก็จะกระท�าได้ยาก
	 ดงันัน้	การพจิารณาว่าค�าฟ้องในคดใีดเป็นคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมหรือไม่	ตาม	“หลกัเกณฑ์ 
ในการจ�าแนกคดปีกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในคดีปกครอง”๖	จึงก�าหนดให้ค�านึงถงึปัจจัยดงัต่อไปนี ้
ประกอบด้วย
	 ๑.	 วัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบการใช้อ�านาจของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
	 	 ก.		คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 ข.		คุ้มครองหรือเยียวยาแก้ไขสุขภาพของมนุษย์
	 	 ค.		การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	หรือ
	 	 ง.			 การก�าหนดกฎเกณฑ์หรอืมาตรฐานของสภาพแวดล้อมของมนษุย์	สภาพภมูอิากาศ	ภมูทิศัน์	 
หรือศิลปวัฒนธรรม	หรือไม่
	 ๒.		บทกฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐานในการใช้อ�านาจทางปกครอง	หรอืการด�าเนินกิจการทางปกครอง
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่าเป็นกฎหมายทีอ่ยูใ่นกลุม่กฎหมายดงัต่อไปน้ี	หรอืไม่
	 	 ก.		กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษโดยตรง
	 	 ข.			 กลุ่มกฎหมายทีเ่ก่ียวกับการคุม้ครองและรกัษาสภาพทางธรรมชาต	ิพืช	สตัว์	หรอืสิง่มชีวีติ
	 	 ค.		กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 ง.			 กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองหรือเยียวยาแก้ไขสุขภาพของมนุษย์
	 	 จ.		 กลุ่มกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัระเบยีบสภาพแวดล้อมมนษุย์	สภาพภมูอิากาศ	ภมูทิศัน์	 
หรือศิลปวัฒนธรรม
	 ๓.		ปัจจัยประกอบอื่น	ๆ	เช่น
	 	 ก.		ข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับโครงการที่จ�าต้องมีการจัดท�า	EIA๗	หรือ	HIA๘ 

 ๖เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๓.
  ๗การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หรือที่มักเรียกกันว่า	“EIA”	ย่อมาจากค�าว่า	Environmental Impact Assessment  
หมายถงึ	การใช้หลกัวชิาการในการท�านายหรอืคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้ทางบวกและทางลบของการด�าเนนิโครงการพฒันา 
ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก	ๆ 	ด้าน	ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ	ทางเศรษฐกิจ	และสังคม	เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด	ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด	และคุ้มค่าที่สุด,	ข้อมูลจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(http://www.onep.go.th).
 ๘การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 หรือ	“HIA”	ย่อมาจากค�าว่า Health Impact Assessment	 หมายถึง	 กระบวนการ 
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	ที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย	แผนงาน	หรือโครงการท่ีมีต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากร	และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะก�าหนดถึง 
กิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการผลกระทบเหล่านั้น,	ข้อมูลจากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๖	ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(http://reo06.mnre.go.th).
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	 	 ข.		ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
	 	 ค.		ศาลอาจจ�าต้องออกค�าบังคับเพื่อเยียวยาแก้ไขสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้ เพื่อให้จ�าแนกคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มีการพิจารณาเหตุในการฟ้องคดี ค�าขอ และขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นส�าคัญด้วย 
จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�าว่า “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” โดยก�าหนดว่า		 
““คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน 
หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร 
ตามรัฐธรรมนญู หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัด้วยกัน อันเน่ืองมาจากการใช้อ�านาจทางปกครองหรอืการด�าเนนิ 
กิจการทางปกครองในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุ้มครองหรือเยียวยาสุขภาพ 
ของมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ หรือศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากเหตุแห่งการฟ้องคดี ค�าขอ
และขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด”๙

 ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาถึง “ความเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย” ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อศาลปกครองนั้น นอกจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แล้ว	 ยังต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม 
ค�าแนะน�าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมด้วย	ซึ่งข้อ	 ๓	 
วรรคหนึง่	 ของค�าแนะน�าดงักล่าวก�าหนดให้	“การพจิารณาถงึความเป็นผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย
หรืออาจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลีกเลีย่งได้ท่ีจะเป็นผู้มีสทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลนัน้	ควรพิจารณา 
ในความหมายอย่างกว้าง	โดยค�านงึถงึสทิธชิมุชน	ชมุชนท้องถิน่	ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ	องค์การเอกชน	สมาคม 
นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	สหภาพ	สหพันธ์	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	
องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่นด้วย”	
	 ทั้งน้ี	 เม่ือพิจารณาแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ีผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นผู้เดือดร้อน 
หรอืเสียหายทีจ่ะมีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	อาจแยกประเภทของผูเ้ดอืดร้อนหรอืเสยีหาย 
ตามลักษณะตัวบุคคลออกได้เป็น	๓	ประเภท	คือ	
 ๑. บคุคลธรรมดา	โดยหลกัแล้วความเป็นผูเ้ดอืดร้อนหรอืเสยีหายของบคุคลธรรมดาทีจ่ะมสีทิธิ
ฟ้องคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมได้ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากการด�าเนินการของรัฐ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 หรือมีส่วนได้เสียในคดีในประเด็นเกี่ยวกับการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

 ๙ข้อมูลจาก	“ตารางประเด็นเสวนาทางวิชาการ”,	เอกสารประกอบการสัมมนา	หน้า	๑.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

 ๒. นติบิคุคล หรอืองค์กรเอกชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	 ซึ่งองค์กรเอกชนดังกล่าวหมายถึง	 องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะ 
เป็นนติิบคุคลตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศทีม่กีจิกรรมเกีย่วข้องโดยตรงกบัการคุม้ครอง 
สิง่แวดล้อม	หรืออนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิและมไิด้มวีตัถปุระสงค์ในทางการเมอืง	หรอืมุง่ค้าหาก�าไร
จากการประกอบกจิกรรมดงักล่าว	มสีทิธขิอจดทะเบยีนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยแนวค�าวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับความเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายของนิติบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม
กฎหมายดงักล่าวทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ได้แก่	สมาคม	สหภาพ	และสหกรณ์ต่าง	ๆ  
 ๓. กลุม่บคุคล	เนือ่งจากกลุม่บคุคลไม่มฐีานะเป็นทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล	จึงไม่มกีฎหมาย
รับรองให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 แต่จากลักษณะของคดีปกครอง 
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมนัน้	มกัปรากฏความเดอืดร้อนเสยีหายเป็นวงกว้างและอาจมผีลกระทบต่อเนือ่งกนัไป 
ในอนาคต	ดังนั้น	การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหา	และการพิจารณาถึง
ความสามารถตามกฎหมายของบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลเท่าน้ันทีจ่ะเป็นผูท้รงสทิธิในการยืน่ฟ้องคดี 
ต่อศาลได้	 ย่อมเป็นการตัดโอกาสกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายในการท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการ 
ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครองสูงสุดจึงยอมรับถึงความเป็นผู้เดือดร้อน
หรือเสียหายของกลุ่มบุคคลและได้วางแนวค�าวินิจฉัยไว้หลายคดี	 โดยเฉพาะในกรณีของสิทธิชุมชน	
เช่น	กลุ่มภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่า	“กลุ่มศรีทวารวดี”	ที่ฟ้องกรมศิลปากรและเทศบาลนครปฐมในการ
ก่อสร้างอาคารส�านักงานเทศบาลใกล้บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ส�าคัญ๑๐		รวมทั้ง
กลุม่บุคคลทีม่บีทบาทอยูใ่นปัจจบุนั	อาท	ิกลุม่	Songkhla	Forum	และกลุม่	Beach	For	Life	ทีร่วมตวักนั 
เพื่อพิทักษ์ชายหาดสมิหลา	จังหวัดสงขลา	หรือกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดต่าง	ๆ	เป็นต้น
 อย่างไรก็ดี การก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคลก็ยังมีความไม่ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจาก 
มีปัญหาว่ากลุ่มบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างสิทธิชุมชนมาฟ้องคดีต่อศาลจะใช้สิทธิในการฟ้องคดี
อย่างไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้ก�าหนดบทนิยามของผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่เป็นนิติบุคคล องค์กร
เอกชน และกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่ององค์ประกอบทางกฎหมายและการใช้
สทิธฟ้ิองคดใีห้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	โดยให้เป็นอ�านาจของประธานศาลปกครองสงูสดุทีจ่ะก�าหนด 
คุณสมบัติของนิติบุคคล	 องค์กรเอกชน	 หรือตัวแทนชุมชนที่มีสิทธิฟ้องคดี	 และเพื่อความยืดหยุ่น 
ควรก�าหนดไว้ในประกาศหรือค�าแนะน�า	
	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่จะช่วยก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล 
ให้มีความชัดเจนยิง่ขึน้นัน้	เห็นควรให้มข้ีอความในลกัษณะดงันี	้“การฟ้องคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองสิทธิของชนรุ่นต่อไป ให้นิติบุคคลหรือองค์กรเอกชน 
ทางสิ่งแวดล้อม หรือชุมชน ที่มีคุณสมบัติตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด มีสิทธิฟ้อง 
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู ่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหรือองค์กรเอกชน 
ทางสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ในขอบเขตสิทธิประโยชน์ของชุมชน ต่อศาล เพ่ือขอให้ก�าหนดมาตรการ 
ในการด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการก่อความเสียหาย การเรียกให้จัดการแก้ไขปัญหาและ 
การกระท�าการฟื้นฟู เยียวยา หรือเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้”๑๑

	 ๑๐โปรดดู	ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๔๗/๒๕๕๒.
	 ๑๑อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๒.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายศรณัย ูโพธริชัตางกูร  ตลุาการศาลปกครองสงขลา	ได้แสดงความคิดเหน็ว่า	เน่ืองจากเรือ่ง	 
“ค่าธรรมเนียมศาล”	 เป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีอย่างหนึ่ง	 ดังนั้น	 ปัญหาประการต่อมาเก่ียวกับ 
การพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือ	 “การพิจารณาค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล” 
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ	 “ระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓๑๒	ก�าหนดให้	 
ผู ้ยื่นค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต้อง “สาบานตัว” และการพิจารณาค�าขอยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลจะต้องท�าการ “ไต่สวน” กรณีจึงเป็นการเพิ่มขั้นตอนในกระบวนพิจารณาค�าขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งส่งผลให้การพิจารณารับค�าฟ้องต้องล่าช้าออกไป อันไม่สอดคล้องกับ
ลกัษณะของคดส่ิีงแวดล้อมท่ีส่วนใหญ่เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรอื
ท�าให้มีผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายเป็นจ�านวนมาก	เช่น	การฟ้องคดีอุทกภยั	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๔	
มีผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากรัฐ	 และมีค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ศาล 
ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอนั้นอย่างยาวนาน
	 ดงันัน้ เพือ่เป็นการแก้ไขเรือ่งการย่ืนค�าขอสาบานตัว โดยเฉพาะปัญหาการขอขยายระยะเวลา
ยื่นค�าขอสาบานตัว ซึ่งท�าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมาย โดยยกเลิกการสาบานตัวและการจัดส่งส�าเนาให้คู ่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ดังเช่นกรณี 
การด�าเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง๑๓

อย่างไรก็ตาม	 หากเห็นว่าการสาบานตัวเป็นขั้นตอนท่ีมีความจ�าเป็นเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ผู้สาบานตัวจะไม่กล่าวเท็จต่อศาล	 เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นขอขยายระยะเวลาสาบานตัว	 ศาลอาจอนุญาต 
โดยขยายระยะเวลาได้ไม่นานและควรอนุญาตเพียงครั้งเดียว	พร้อมทั้งมีค�าสั่งว่า	 หากไม่ด�าเนินการ
สาบานตวัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ผูฟ้้องคดนี�าเงนิมาช�าระค่าธรรมเนียมศาลตามทีก่ฎหมายก�าหนด
 ส่วนปัญหาเรื่องการไต่สวน ควรก�าหนดให้ศาลไต่สวนค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
จากเอกสารแทนการไต่สวนบคุคล และสามารถใช้ดลุพนิจิทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนหรอืไม่ก็ได้ โดยแก้ไข 
เพิม่เตมิมาตรา	๔๕/๑	แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
ให้การพิจารณาค�าร้อง ศาลไม่จ�าต้องไต่สวน แต่ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้หากเห็นว่า
จ�าเป็น	 และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 
โดยก�าหนดว่า	 “คู่กรณีใดยื่นค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
อาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมกับค�าร้อง โดยศาลอาจจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ หากศาลเหน็สมควร
ให้ไต่สวนค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ให้คู่กรณีที่ยื่นค�าร้องสาบานตัวให้ค�าชี้แจงต่อพนักงาน 

	 ๑๒ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๔๑/๑	ก�าหนดว่า	
	 “ข้อ	 ๔๑/๑	 ถ้าคู่กรณีใดอ้างว่า	 ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล	 หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร เมื่อศาลได้ไต่สวนแล้วเป็นที่เชื่อได้ว่า	คู่กรณีนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล	หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรก็ให้ศาลอนุญาต
ให้คู่กรณีน้ันด�าเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้	แต่การขอเช่นว่านี้	ผู้ขอจะต้องแสดงให้เป็นที่พอใจศาลด้วยว่าคดีของผู้ขอ 
มข้ีออ้างหรือข้อเทจ็จริงเพียงพอทีจ่ะรับค�าฟ้องไว้พจิารณา	หรอืในกรณอีทุธรณ์ศาลเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรทีจ่ะอทุธรณ์ได้แล้วแต่กรณ”ี.
	 ๑๓พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	๒๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ก�าหนดให้ยกเลิก 
การสาบานตัวและการจัดส่งส�าเนาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

เจ้าหน้าทีว่่าไม่มทีรพัย์สนิเพยีงพอทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนยีมศาล หรอืโดยสถานะของตนถ้าไม่ได้รบัยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร”๑๔

	 ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 
“การก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา”	 โดยคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมน้ันจะมี 
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป	เนื่องจากมีขอบเขตความเสียหายที่กว้างขวางและมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคมจ�านวนมาก	 ซ่ึงต้องมวิีธีการแก้ไขเยยีวยาทีร่วดเรว็	 ทนัต่อเหตุการณ์	
และหากปล่อยให้เนิน่ช้าอาจจะยากแก่การแก้ไขเยยีวยาได้	 จงึมคีวามจ�าเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 
บางประการที่จะระงับหรือบรรเทาการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นให้เร็วที่สุด	ดังนั้น เพื่อเป็น 
การบรรเทาความเสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจพิจารณาการก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาได้ โดยไม่ต้องรอผู้ฟ้องคดีร้องขอ	 ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ	๔	 ของค�าแนะน�า 
ของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเสียใหม่ให้มีข้อความ 
ที่ชัดเจนว่า	 “คดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในปัจจุบัน หรือ 
อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต ให้ศาลมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษาโดยไม่ต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอ”๑๕ 

   นายสรุศักดิ ์บญุเรอืง  อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ได้แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหา 
การก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมว่า	
เมือ่มคีวามเสยีหายทางสิง่แวดล้อมเกดิขึน้	 ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหาย
อาจน�าคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย	 และเมื่อศาล 
พจิารณาพพิากษาแล้วเหน็ว่ามคีวามรบัผดิเกิดขึน้	ประเดน็ทีต้่อง 
วนิจิฉยัต่อไปคอื ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความเสยีหายดงักล่าว
ประกอบด้วยค่าเสียหายประเภทใดบ้าง และหลักเกณฑ ์
ในการค�านวณค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างไร

 	 	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากจากศาลปกครองไทยยังไม่มี 
หลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครอง

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน	 แต่ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาเรื่องค่าเสียหายที่ค่อนข้างก้าวหน้ามาก	
โดยเฉพาะค่าเสียหายทางจิตใจ	 รวมทั้งค่าเสียหายในอนาคต	 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 และค่าเสียหาย 
ต่อสิ่งแวดล้อม	
	 ยกตวัอย่างเช่น	“ค่าเสยีหายทางจติใจ” ในกฎหมายปกครองของประเทศฝรัง่เศส	ในกระบวน
วธิพีจิารณาคดีปกครองของประเทศฝร่ังเศสน้ัน	ไม่มกีารแยกคดีสิง่แวดล้อมออกเป็นคดีพเิศษ	แต่ก�าหนด
ให้อยูภ่ายใต้วธีิพจิารณาคดปีกครองทัว่ไป	ดงันัน้	 การก�าหนดค่าเสยีหายในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

	 ๑๔อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๓.
	 ๑๕เพิ่งอ้าง,	หน้า	๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

จึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการก�าหนดค่าเสียหายในคดีเก่ียวกับการท�าละเมิดทั่วไป	 โดยแนว 
ค�าพิพากษาเกี่ยวกับการก�าหนดค่าเสียหายทางจิตใจนั้น ศาลปกครองฝรั่งเศสจะก�าหนดให้ 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท�าละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจ 
อันเนื่องมาจากเหตุต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. กรณเียยีวยาความทกุข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการถกูละเมดิทางร่างกาย ผูเ้สยีหาย	 
อาจได้รบัค่าเสยีหายเพือ่เยยีวยาความทกุข์ทรมานอันเน่ืองมาจากอาการบาดเจ็บ	ความเจ็บป่วย	เสยีโฉม	 
หรือทุพพลภาพ	 รวมทั้งกรณีการสูญเสียผู้เป็นที่รัก	 หรือต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากผู้เป็นที่รัก 
ได้รับบาดเจ็บ	เจ็บป่วย	หรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
 ๒. กรณเียียวยาความทุกข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการเส่ือมเสยีชือ่เสยีง	เมือ่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นผลให้เกิดความเสือ่มเสยีเกียรต	ิชือ่เสยีง	หรือ
ความอบัอายแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่	ศาลปกครองฝรัง่เศสอาจก�าหนดให้มกีารชดใช้ค่าเสยีหายทางจติใจ
อันเนื่องมาจากความเสื่อมเสียหรืออับอายนั้นได้
 ๓. กรณเียยีวยาความทกุข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการทีส่ทิธเิสรภีาพของตนถกูละเมดิ 
การเยยีวยาความเสยีหายทางจติใจในกรณน้ีีจะกระท�าได้เมือ่ผูเ้สยีหายถกูละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพ	อาทิ	
สทิธเิสรภีาพในการนบัถอืศาสนาหรอืมคีวามเชือ่	เสรภีาพสือ่มวลชน	เสรภีาพในการสญัจร	และเสรภีาพ
ในการปฏิเสธการรับการรักษา	เป็นต้น
 ๔. กรณีเยยีวยาความเสียหายทางจติใจแก่นติบุิคคล	อนัได้แก่	สมาคม	และสหภาพ	โดยนติบิคุคล
เหล่านีอ้าจได้รบัการเยยีวยาความเสียหายทางจิตใจได้เช่นกนั	หากรฐักระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการละเมดิ
วตัถปุระสงค์ของสมาคมหรอืสหภาพ	หรอืเป็นการกระท�าทีก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทรพัยากร	ค่านยิม	 
หรือสิทธิประโยชน์ที่สมาคมหรือสหภาพต้องการจะปกป้อง	 และถือเป็นวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
สมาคมหรือสหภาพนั้นขึ้น
	 เมื่อพิจารณาการก�าหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีปกครองไทยเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัแล้วพบว่า	ศาลปกครองสงูสดุได้พจิารณาพพิากษาให้มกีาร
ชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจแก่ผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น	 ในคดีหมายเลขแดงที่	 อ.	 ๗๐๓/๒๕๕๕	
ซึ่งในคดีนี้ข้าราชการต�ารวจผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดทางอาญา	 ถูกสอบสวนทางวินัยและ 
ถูกให้ออกจากราชการโดยมิชอบ	 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติชดใช้ 
ค่าเสียหายทางจิตใจ	เพื่อชดเชยความคับข้องใจและความทุกข์ใจจากการถูกกล่าวหาในครั้งนี้	ซึ่งท�าให ้
เสื่อมเสียช่ือเสียง	 อนามัย	 เสียประวัติในการรับราชการ	 และเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้า	 
โดยศาลปกครองสงูสุดพจิารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมดิ	ตามมาตรา	๔๓๘	วรรคหนึง่	 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์แล้ว	เหน็สมควรก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายทางจิตใจ 
เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท๑๖ 

	 ๑๖คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครอง.	อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕.	หน้า	๗๕-๗๖.
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จุลนิติ

	 ส่วน	“ค่าเสียหายในอนาคต”	สามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	กรณี	คือ	ความเสียหายต่อชีวิต	และ
ความเสียหายต่อร่างกาย๑๗	กล่าวคือ
 ๑. กรณีมีความเสียหายต่อชวีติ	ค่าเสยีหายในอนาคตได้แก่	“ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้เพราะ
ไม่สามารถประกอบการงาน”	 ตามมาตรา	 ๔๔๓	 วรรคสอง	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
ค่าเสียหายในกรณีนี้มุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับหากไม่มีการกระท�าละเมิด	 และ “ค่าขาดไร้ 
อุปการะ”	 ตามมาตรา	 ๔๔๓	 วรรคสาม	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ซึ่งเป็นค่าเสียหาย 
ที่ผู้ท�าละเมิดต้องชดใช้ให้แก่บุคคลซึ่งผู้เสียหายมีหน้าท่ีต้องอุปการะตามกฎหมาย	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง
พิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นจะได้มีการอุปการะกันหรือไม่	 เพราะ	 “ค่าขาดไร้อุปการะ”	 น้ันเป็นสิทธิ 
ตามกฎหมาย	 ดังน้ัน	 จึงไม่ต้องมีการอุปการะกันจริง	 ไม่ต้องค�านึงถึงฐานะของผู้มีสิทธิได้รับค่าขาดไร ้
อปุการะ	และไม่ต้องค�านงึว่าผูต้ายจะมรีายได้หรอืไม่	ทัง้น้ี	ในการค�านวณค่าขาดไร้อุปการะ	ควรค�านวณ 
ว่าผูต้ายอยูใ่นฐานะทีค่าดหวังได้ว่าจะมีชวีติท�ามาหาได้ต่อไปข้างหน้าอกีประมาณเท่าไร	รวมทัง้ต้องน�า 
อายุและภาระที่ครอบครัวต้องแบกรับมาพิจารณาประกอบด้วย	 ส่วนกรณีที่บุตรถึงแก่ความตาย	 
ต้องค�านงึถงึเงนิทีบ่ตุรเคยอปุการะบดิามารดา	และระยะเวลาทีค่าดว่าบดิามารดาจะได้รับการอปุการะ
เลี้ยงดูซึ่งต้องพิจารณาความยืดยาวของชีวิตมาเป็นฐานในการก�าหนดค่าเสียหาย
 ๒. กรณีมีความเสียหายต่อร่างกาย ค่าเสียหายในอนาคตได้แก่	“ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป 
ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”	 ซึ่งหมายความถึงค่ารักษา
พยาบาลและค่าใช้จ่ายในการที่ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟู
สภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพเดิม	 โดยการก�าหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ควรค�านึงถึงอวัยวะที่ถูกกระท�า
ละเมิดว่าเป็นส่วนใดของร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่ส�าคัญหรือไม่	และ	“ค่าเสียความสามารถประกอบ
การงาน”	ตามมาตรา	๔๔๔	วรรคหนึง่	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ซ่ึงเป็นกรณทีีผู่เ้สยีหาย
ต้องพกิาร	ทพุพลภาพ	ท�าให้เสียไปหรอืเสือ่มลงของสมรรถภาพหรอืประสทิธภิาพในการประกอบการงาน	 
รวมถึงการเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานด้วย	ทัง้นี	้ต้องเป็นทีแ่น่นอนว่าการเสยีความสามารถ 
ประกอบการงานนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต	 มิใช่การคาดเดาของผู้เสียหาย	 ดังน้ัน	 การก�าหนดค่าเสีย 
ความสามารถประกอบการงานต้องค�านึงถึงข้อเท็จจริงในอดีตว่าได้รับเงินเดือนเท่าไร	 และในอนาคต
สามารถท�างานได้เป็นระยะเวลาเท่าใด	นอกจากนี้ต้องค�านึงถึงอาชีพ	โอกาส	และความเจริญก้าวหน้า 
ของผูเ้สยีหายด้วย	รวมทัง้	“ค่าเสยีหายอย่างอืน่อนัมใิช่ตวัเงนิ”	ตามมาตรา	๔๔๖	วรรคหนึง่	แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	เป็นกรณทีีศ่าลน�าค่าเสยีความสามารถประกอบการงานท่ีมกีารสญูเสยีอวยัวะ 
ลกัษณะความเจบ็ปวดทกุข์ทรมาน	ระยะเวลาเจ็บปวดทกุข์ทรมาน	และรายได้มาเป็นฐานในการค�านวณ
ค่าเสียหาย
	 ส�าหรับ “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ”	เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีแล้วจะพบว่า	 
การฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายแทบทุกกรณีมีมูลเหตุมาจากการกระท�าละเมิดในลักษณะและ
พฤติการณ์ที่มีเจตนาร้าย	 จงใจหรือเจตนา	 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 กดขี่ข่มเหง	 หรือดูหมิ่น 
เหยียดหยาม	 ซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้	 แต่คณะลูกขุนจะเป็น 

	 ๑๗เพิ่งอ้าง,	หน้า	๘๔-๘๕.
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ผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่	 ทั้งนี้ เนื่องจากค่าเสียหายเชิงลงโทษถือเป็น 
ค่าเสียหายส่วนพเิศษทีเ่พิม่ขึน้ให้แก่โจทก์ ซึง่คณะลกูขนุจะก�าหนดให้หรอืไม่กไ็ด้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะ 
และพฤตกิารณ์ของการกระท�าความผิดของจ�าเลย ดงันัน้ อ�านาจในการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะลูกขุนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยศาลจะเป็นเพียงผู้ให้ค�าแนะน�าหรือ 
แนวทางแก่คณะลูกขุนเพื่อประกอบการพิจารณาว่าในคดีดังกล่าวสมควรท่ีจะมีการก�าหนด 
ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคณะลูกขุนจะพิจารณาจากพยานหลักฐานแห่งคดี	 และ
พฤติการณ์ของการกระท�าความผิดของจ�าเลยว่าเป็นไปโดยเจตนาเพือ่ท�าร้ายโจทก์	หรอืเชือ่ได้ว่าจ�าเลย 
ได้รับผลประโยชน์จากการกระท�าความผิด	 หรือเป็นการกระท�าโดยประสงค์ร้ายหรือด้วยจิตใจช่ัวร้าย	
รวมท้ังความรุนแรงในการบาดเจ็บของโจทก์	 และความจ�าเป็นที่ต้องยับยั้งหรือป้องปรามมิให้เป็น 
เยี่ยงอย่างแก่บุคคลที่จะกระท�าความผิดในลักษณะเช่นเดียวกันในอนาคต	 ทั้งนี้	 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
อาจจะก�าหนดเป็นจ�านวนหนึ่งเท่า	 สองเท่า	 หรือสามเท่า	 โดยเปรียบเทียบกับค่าสินไหมทดแทน	 
แต่ต้องอยู่ในระดับที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความเสียหายที่จ�าเลยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์๑๘

	 อนึ่ง	 ในส่วนของ	 “ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม”	 นั้น	 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานแนวคิดที่ให้มีการ
ชดเชยค่าเสียหายเฉพาะค่าเสียหายที่ปรากฏชัดแจ้งแล้วเท่าน้ัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน	 ในขณะที่ต่างประเทศจะก�าหนดโดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหาย 
เตม็จ�านวนต่อส่ิงแวดล้อมและผลติผลท่ีได้จากสิง่แวดล้อมนัน้ รวมถงึค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้จาก 
การที่ต้องสูญเสียสิ่งแวดล้อมนั้นไปด้วย และนอกเหนือจากค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว 
ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจขจัดให้หายไปหรือสถานการณ์แห่ง 
ความเสียหายนั้นสามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ “การฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหาย 
ต่อสิ่งแวดล้อม” ก็เป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ได้รับการยอมรับมาก โดยในคดีสิ่งแวดล้อม 
ศาลจะมคี�าสัง่ให้ท�าความสะอาดสิง่แวดล้อมท่ีถูกท�าลายไป หรอืสัง่ให้มกีารด�าเนนิการให้ระบบนเิวศ 
ที่เสียไปกลับคืนสู่สภาวะปกติ	 ค�าสั่งเช่นว่าน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�าสั่งให้กระท�าการหรืองดเว้น 
กระท�าการซึง่เป็นการเยยีวยาความเสยีหายแทนการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน	และเป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อม
มากกว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย	ทัง้น้ี	ในการพจิารณาเพือ่มคี�าสัง่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูหรอืเยยีวยา
ความเสยีหายนัน้	ศาลจะต้องค�านงึถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทีเ่กิดข้ึนจรงิต่อสิง่แวดล้อมด้วย	
โดยศาลในบางประเทศจะจ�ากดัค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟคูวามเสียหายไว้ไม่เกินราคาตลาดของสิง่แวดล้อม
ทีเ่สยีหายไป	ในขณะทีศ่าลอกีหลายประเทศจะมคี�าสัง่ให้ฟ้ืนฟคูวามเสยีหายของสิง่แวดล้อมโดยไม่ค�านงึ
ถึงราคาตลาดของสิ่งแวดล้อมที่เสียหายนั้นเลย
 ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับ 
สิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน นอกเหนอืจากค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ และเป็นไปตามแนวความคดิเรือ่งค่าเสยีหาย
ของต่างประเทศ จึงเห็นควรให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่ก่อมลพิษ 

 ๑๘ในกฎหมายไทยเท่าที่มีการบัญญัติหลักการนี้	 จะก�าหนดให้ชดใช้ไม่เกินสองเท่า	 เช่น	 มาตรา	 ๑๑	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือสี่เท่า	เช่น	มาตรา	๑๖	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐,	ธรรมนิตย์	สุมันตกุล,	“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ		(Punitive	Damages),	๒๕๕๘,	
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=253).
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มีจิตส�านึกและเกรงกลัวที่จะไม่ท�าให้เกิดความเสียหายในอนาคตต่อไป โดยค�านึงถึงความเสียหาย 
ทีผู่เ้สยีหายได้รบัทัง้ทางด้านชวีติ สขุภาพ อนามยั และความทุกข์ทรมานทางจติใจ รวมถงึค่าชดเชย 
ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางตรง และการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของ 
สิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วย	ทั้งนี้	 โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในข้อ	๑๒	ของค�าแนะน�าของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ให้มีข้อความในลักษณะ	ดังนี้	
 “นอกเหนือจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนด 
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นตามท่ีเห็นสมควร เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่กรณี หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ขจัดมลพิษ หรือฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยค�านึงถึงความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับทั้งทางด้านชีวิต สุขภาพอนามัย และความทุกข์ทรมาน 
ทางจิตใจ รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางตรง และการสูญเสียผลประโยชน์ 
จากความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วย 
 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดได้ไม่เกินสองเท่า 
ของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดมีจ�านวนเงินไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท ให้ศาลมอี�านาจก�าหนดค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษได้ไม่เกนิห้าเท่าของค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ 
ที่ศาลก�าหนด โดยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษน้ี ศาลอาจจะก�าหนดให้คู่กรณีหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ขจัดมลพิษ หรือฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายนั้นต่อไป”๑๙ 

 ศาสตราจารย์ ดร.บญุศร ีมีวงศ์อโุฆษ  อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดค�าบังคับตามค�าพิพากษาว่า	 เนื่องจากคดีปกครองเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะพิเศษ	 และหากการบังคับคดีมีความล่าช้าก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงอันยากต่อการเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง	 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนด 
ค�าบังคับตามค�าพิพากษา จึงควรก�าหนดให้ศาลปกครองสูงสุดมีดุลพินิจในการมีค�าสั่งให้คดี
ปกครองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมสามารถบงัคับคดีก่อนคดีถึงท่ีสดุได้ โดยก�าหนดไว้เฉพาะนอกเหนอืจาก 
คดีปกครองทั่วไป นอกจากนี้ หากปรากฏว่าไม่อาจบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งได้ ให้ศาล 
มอี�านาจออกค�าสัง่เพือ่แก้ไขข้อขดัข้องได้ เพราะคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนัน้อาจมีข้อเท็จจริง 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ดังนั้น ค�าบังคับท่ีมีความยืดหยุ่นจะท�าให้สามารถเยียวยา 
ความเสยีหายได้อย่างแท้จรงิ	ทัง้นี	้โดยด�าเนินการแก้ไขเพิม่เติมบทบญัญติัในข้อ	๑๓	ของค�าแนะน�าของ
ประธานศาลปกครองสงูสดุในการด�าเนนิคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ให้มข้ีอความในลกัษณะ	ดงันี	้
 “ในการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามค�าพิพากษา ให้รอการปฏิบัติตามค�าบังคับไว้ 
จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
เว้นแต่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า หากมีการบังคับคดีที่ล่าช้าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
อันยากต่อการเยียวยาได้ในภายหลัง คู ่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค�าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น  

 ๑๙อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๔-๕.
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หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค�าบังคับ 
และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค�าขอและมีค�าสั่งตามที่เห็นสมควร
 ภายหลังที่ได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดในคดีสิ่งแวดล้อมแล้ว หากความปรากฏแก่ศาลว่า  
ไม่อาจบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งได้ หรือมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ให้ศาลมีอ�านาจออกค�าสั่งใด ๆ  เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง 
ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”๒๐  

 หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว	ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่า	ปัญหาการก่อความเสยีหายให้แก่ทรพัยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น	 ทั้งนี้	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร	ทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และทีด่นิทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั	ใช้เป็นทีท่�ากนิ	หรอืการพฒันาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของมนุษย์ในลักษณะต่าง	ๆ	เช่น	การพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง	ๆ	การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	
การก่อสร้างสนามบิน	 และการจัดสรรที่ดิน	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลให้มีการบุกรุกหรือท�าลายพื้นที่ที่เป็น
ทรพัยากรธรรมชาติ	รวมทัง้การก่อสร้างอาคารหรอืการประกอบการต่าง	ๆ 	มกีารปล่อยมลพษิหรอืสารเคม ี
ทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและระบบนเิวศวทิยา	ซึง่ปัญหาดังกล่าวหากไม่สามารถตกลง 
หรือหาข้อยุติได้	ก็จะลุกลามกลายเป็นข้อพิพาทที่มีความรุนแรงตามมา	และหากรัฐไม่สามารถบริหาร
จัดการหรือหาวิธีระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว	 จ�านวนคดีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
	 อย่างไรก็ตาม “คดีสิ่งแวดล้อม” สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้ในทุกระบบ
หรือมคีวามเกีย่วพนักนัในเรือ่งของเขตอ�านาจศาลระหว่างศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง กล่าวคอื  
ลักษณะของคดีสิ่งแวดล้อมอาจเป็นไปได้ท้ังคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ดังนั้น เมื่อเกิด 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงมีการฟ้องร้องใน ๓ ลักษณะ คือ
 ๑.  การด�าเนินคดีอาญา คดีประเภทน้ีจ�าเลยต้องรับโทษในทางอาญา	 เช่น	 จ�าคุก	 กักขัง	 ปรับ	 
หรอืรบิทรพัย์สิน	ซึง่ได้แก่	ความผิดตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมต่าง	ๆ 	ทีม่บีทก�าหนดโทษ
ทางอาญา	เช่น	กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	เป็นต้น
 ๒.  การด�าเนนิคดแีพ่ง การด�าเนินคดีประเภทน้ี	ส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในชวิีต	 
สุขภาพ	 อนามัย	 หรือทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของจ�าเลย	 เช่น	 การฟ้องคดีละเมิด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เป็นต้น
 ๓.  การด�าเนินคดปีกครอง คดีประเภทนีส่้วนใหญ่เป็นการฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่
ของรฐัทีมี่การกระท�าทางปกครองไปกระทบต่อสทิธแิละหน้าทีข่องประชาชนซ่ึงประชาชนสามารถฟ้อง
คดียังศาลปกครองเพื่อขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดการกระท�าทางปกครอง	
หรือเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง	เช่น	เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน	หรือมีค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง	
เป็นต้น

	 ๒๐เพิ่งอ้าง,	หน้า	๖.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

 ดงันัน้ ในการด�าเนินคดส่ิีงแวดล้อมแต่ละประเภทดงักล่าวจะต้องด�าเนนิกระบวนพจิารณาต่อศาล 
ที่มีเขตอ�านาจตามกฎหมาย กล่าวคือ คดีแพ่งและคดีอาญาอยู่ในเขตอ�านาจของ “ศาลยุติธรรม” 
ส่วนคดีปกครองอยู่ในเขตอ�านาจของ “ศาลปกครอง” 
	 อนึ่ง	 ในส่วนของ	“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ”	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าได้มีแนวความคิดในการ
ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	โดยก�าหนดให้ 
มีค่าเสียหายในลักษณะของค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 ที่สามารถก�าหนดเพ่ิมขึ้นจากจ�านวนค่าเสียหาย 
ที่แท้จริงได้	 เช่นเดียวกับแนวทางของการก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษตามพระราชบัญญัต ิ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑๒๑	และกฎหมายฉบับต่าง	ๆ	ก็ได้น�ามาบัญญัติไว้อย่างชัดเจน	อาทิ	
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕๒๒	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๐๒๓	และพระราชบัญญตัคิวามรับผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยั	
พ.ศ.	๒๕๕๑๒๔		เป็นต้น	ท�าให้เห็นว่าประเทศไทยได้ยอมรบัแนวคดิในเรือ่งของการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ 
มากขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบัน	อีกทั้งก�าลังขยายวงกว้างไปในกฎหมายลักษณะละเมิดอื่น	ๆ	มากยิ่งขึ้น	 
ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับแนวคิดของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อภิปรายไว้ดังกล่าวว่า 
แม้ว่าการก�าหนดค่าเสยีหายเชิงลงโทษจะเป็นหลกักฎหมายในระบบจารตีประเพณหีรอืหลักกฎหมาย
คอมมอนลอว์ แต่หากสามารถน�าหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาปรบัใช้ 
ในกฎหมายไทยได้เป็นการทัว่ไปและครอบคลมุแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการยบัยัง้และป้องปราม 
การกระท�าความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้น. 

	 ๒๑พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๔๒	บัญญัติว่า
 “มาตรา ๔๒ ถ้าการกระท�าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรอืจงใจให้ผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหายหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น�าพาต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิแก่ผูบ้รโิภคหรอืกระท�าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เม่ือศาลมีค�าพิพากษาให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู ้บริโภค ให้ศาลมีอ�านาจส่ังให้ผู ้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน 
จากจ�านวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหาย 
ทีผู่บ้รโิภคได้รับ ผลประโยชน์ทีผู้่ประกอบธรุกิจได้รับ สถานะทางการเงนิของผูป้ระกอบธรุกจิ การทีผู่ป้ระกอบธรุกจิได้บรรเทาความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้น	ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
	 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 
ที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดมีจ�านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด”.
 ๒๒โปรดดู	มาตรา	๑๓	แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๕.
	 ๒๓โปรดดู	มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐.
	 ๒๔โปรดดู	มาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑.
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เมือ่วันพธุที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ ซึง่ท่ีประชมุสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหน่ึง มจี�านวน ๑๕ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบให ้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้เชิญ
หน่วยงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะส่งผลให้กระบวนการตรา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ตามที่ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ซึ่งใช้บังคับกับผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุภาคส่วน ดงันัน้ จงึต้องพจิารณาด้วยความละเอยีดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้องรับฟังความเห็น  

รา่งพระราชบัญญัต	ิ
ระบบการชำาระเงิน	พ.ศ.	....
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สภาพปัญหาและอุปสรรค เพื่อน�าข้อมูลไปบัญญัติกฎหมายและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายอันจะท�าให้กฎหมายใช้บังคับได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลา 
การพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันศุกร์ที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 ป ัจจุบันร ่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ่ ระหว ่างการพิจารณาในวาระที่สองของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  
ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน	พ.ศ.	....

หลักการ
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยระบบการช�าระเงิน

เหตุผล
 เนือ่งจากในปัจจบุนัการก�ากับดูแลระบบการช�าระเงนิของสถาบนัการเงนิเป็นบทบาทส�าคัญ

ประการหนึง่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับได้มกีารก�าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ก�ากับดูแลหรือรับผิดชอบระบบการช�าระเงินตามกฎหมายอื่นอีกด้วยเพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแล
ระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สมควรก�าหนดให้การ
ก�ากับดูแลระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน  
โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลทางกฎหมายที่ส�าคัญของการช�าระเงิน 
ตลอดจนการให้ความคุม้ครองมใิห้การช�าระเงนิมกีารยกเลกิเพกิถอน ในกรณทีีศ่าลมคี�าสัง่ให้ฟ้ืนฟกูจิการ
หรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันจะท�าให้ระบบการช�าระเงินของประเทศเกิด
เสถียรภาพและความมั่นคงและด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระสำาคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	
   “ระบบการช�าระเงิน” หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการจัดการอื่นใด 

เพื่อการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช�าระดุล
  “การหักบัญชี” หมายความว่า การรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามค�าส่ัง 

การช�าระเงนิส�าหรบัน�าไปค�านวณหายอดเงนิแสดงความเป็นเจ้าหน้ี หรอืลูกหน้ีเพือ่ใช้ข้อมลูดงักล่าวไป
ท�าการช�าระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  
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  “การช�าระดลุ” หมายความว่า การช�าระเงนิทีม่กีารตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพือ่ปรบัฐานะ
ความเป็นเจ ้าหนี้หรือลูกหนี้  ด ้วยการปรับบัญชีเงินฝากโดยใช ้ข ้อมูลที่ ได ้จากการหักบัญชี 
เพื่อให้หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนระงับไป

  “ระบบการช�าระเงินท่ีมีความส�าคัญ” หมายความว่า ระบบการช�าระเงินท่ีม ี
ความส�าคัญต ่อความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบการช�าระเงิน ระบบสถาบันการเงิน  
หรือระบบการเงินของประเทศ

	 	 “ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ” หมายความว่า  ระบบการช�าระเงินที่จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

	 	 “บริการการช�าระเงิน” หมายความว่า  การให้บริการสื่อการช�าระเงิน หรือช่องทาง 
การช�าระเงนิใด ๆ  ไม่ว่าจะมรีปูร่างหรอืไม่มรีปูร่าง เพือ่ช�าระค่าสนิค้าหรอืค่าบริการ หรอืใช้เพือ่การโอน
เงินหรือการท�าธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ

	 	 “บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ” หมายความว่า บริการการช�าระเงิน 
ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แล้วแต่กรณี

  “บตัรอเิลก็ทรอนกิส์” หมายความว่า บตัรอเิล็กทรอนกิส์ตามประมวลกฎหมายอาญา  
  “เงินรับล่วงหน้า” หมายความว่า  เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้
การก�ากบัได้รบัไว้ล่วงหน้าจากผูใ้ช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย ยอดคงค้างทีผู่ใ้ช้บรกิารได้ให้เงนิไว้ล่วงหน้า
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ และเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินที่ได้รับมาล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ   
  “สมาชิก” หมายความว่า  ผู้ใช้บริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑ์ในการใช้บริการ
ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ

  “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 “ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๓)	 ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ	(หมวด ๑ ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑)
   ๓.๑ ลักษณะของระบบการช�าระเงินท่ีมีความส�าคัญ ระบบการช�าระเงินที่มี 

ความส�าคัญ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๕)
   (๑) เป็นระบบการช�าระเงินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ซึ่งหาก

เกิดปัญหาหรือการหยุดชะงัก อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง  
    (๒) เป็นระบบการช�าระเงินที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง หรือที่ใช้ส�าหรับ 
การหักบัญชีหรือการช�าระดุลระหว่างสมาชิก
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   อนึ่ง ให้ระบบการช�าระเงินที่ ธปท. จัดตั้งและด�าเนินการ หรือระบบการช�าระ
เงินอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ ธปท. เป็นระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ 
(ร่างมาตรา ๖)

  ๓.๒ การก�ากับดูแล	และการประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์
   ให้ ธปท. มีหน้าที่ก�ากับดูแลระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญเพ่ือให้ระบบมี

ความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยให ้มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์
ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗)

    (๑) กระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับผลสมบูรณ์ของการโอนเงิน 

     (๒) หลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก
      (๓) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบการช�าระเงินที่มี 

ความส�าคัญและสมาชิก
      (๔) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ 
      (๕)  มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
      (๖)  การจัดการกรณีฉุกเฉิน 
     (๗)  เรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 
  ๓.๓	 กรณีการถูกฟ้องล้มละลาย	และขอให้ฟื้นฟูกิจการ
     - เม่ือสมาชิกรายใดยื่นค�าร้องหรือถูกร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการและศาล 

มีค�าสั่งรับค�าร้องขอให้ฟื ้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้สมาชิก 
รายนั้นแจ้งให้ ธปท. และผู ้ให้บริการของระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญทราบโดยทันที 
ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๘)

     - ในกรณีทีศ่าลมคี�าสัง่รบัค�าร้องขอให้ฟ้ืนฟกิูจการหรอืมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ของ
สมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้การโอนเงิน การช�าระดุล หรือการหักบัญชีของสมาชิกผ่าน
ระบบการช�าระเงนิทีมี่ความส�าคญัทีไ่ด้ด�าเนินการก่อนเวลาทีศ่าลมคี�าสัง่สามารถด�าเนินการได้ต่อไปจน
เสรจ็สิน้ตามหลกัเกณฑ์ของระบบ แต่ไม่เกนิสิน้วนัของวนัทีศ่าลมคี�าสัง่น้ัน และมผีลสมบรูณ์ไม่สามารถ
เพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หยุด หรือระงับได้ (ร่างมาตรา ๙)

     - ให้เงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดที่สมาชิกได้ด�ารงไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
การใช้สภาพคล่อง การช�าระดุล หรือเพื่อการอ่ืนใดในระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญได้รับ 
ความคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกในคดีล้มละลาย และเมื่อ ธปท.  
ได้ด�าเนนิการบงัคบักบัหลักประกนัแล้วเหลอืเป็นจ�านวนเท่าใด ให้น�าส่งกองทรพัย์สนิของลกูหนี ้(ร่างมาตรา ๑๐)  

    - การใช้สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉล การโอน หรือการกระท�าอื่นใดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายสามารถกระท�าได้ แต่การใช้สิทธิเช่นว่าน้ีไม่
กระทบต่อผลสมบรูณ์ของการด�าเนนิการผ่านระบบการช�าระเงนิทีม่คีวามส�าคญัตามมาตรา ๙ (ร่างมาตรา ๑๑)
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 ๔)	 ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (หมวด ๒ ร่างมาตรา ๑๒ ถึงร่างมาตรา ๑๕)
  ๔.๑	 ลักษณะของระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ 
     รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้ระบบการช�าระ

เงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (ร่างมาตรา ๑๒)  
     (๑) ระบบการช�าระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของ

ระบบ เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช�าระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้ 
บริการของระบบ ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการช�าระดุล หรือ

     (๒) ระบบการช�าระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการช�าระเงิน 

  ๔.๒	 การขออนุญาตและการอนุญาต 
     การประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับจะกระท�าได้เฉพาะ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 
โดยได้รบัอนญุาตจากรฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท.  ทัง้น้ี ในการอนุญาตดงักล่าวรฐัมนตรีจะก�าหนด
เงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

   การขออนุญาตและการอนุญาต ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๓)  

  ๔.๓ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
     ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ

แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอ�านาจจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔)

     (๑) อยูใ่นระหว่างถกูพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืเป็นบคุคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบคุคล
ล้มละลายและยังไม่พ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่มีค�าสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากล้มละลาย

     (๒) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
     (๓) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับ 

การปลอมและการแปลงเอกสาร ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร หรือความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     (๔) เคยต้องค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ หรอื
เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย 
หรอืต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิฐานสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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     (๕) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลท่ีเคยถูกส่ังห้ามประกอบธุรกิจ
ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับหรือธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับหรือถูกเพิกถอน 
การอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

     (๖) เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามหรือขาดคณุสมบัติอืน่ใด  ทัง้นี้ ตามที ่ธปท. 
ประกาศก�าหนด

	 	 ๔.๔	 การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ
     ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับผูใ้ดประสงค์

จะเลิกประกอบธุรกิจ ต้องแจ้ง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศก�าหนด  
เพือ่เสนอให้รฐัมนตรพิีจารณาอนญุาต  ทัง้นี ้ในการอนุญาต รัฐมนตรจีะก�าหนดเงือ่นไขให้ต้องปฏิบตัด้ิวย
ก็ได้ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ ธปท. มีอ�านาจส่ังให ้
ผูป้ระกอบธุรกจิระบบการช�าระเงนิต้องปฏบัิตอิย่างหนึง่อย่างใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ช้บรกิารก็ได้ 
(ร่างมาตรา ๑๕)

	 ๕)	 บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (หมวด ๓ ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๒๓)
  ๕.๑ การประกาศก�าหนดให้เป็นบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ 
     รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้บริการ 

การช�าระเงินดังต่อไปนี้ เป็นบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับที่ต้องขออนุญาต (ร่างมาตรา ๑๖)
     (๑) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
     (๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อน�าไปซื้อสินค้า หรือรับ

บริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย 
     (๓) การให้บริการรับช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า 

หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้
     (๔) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๕) การให้บริการการช�าระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน  

หรือประโยชน์สาธารณะ 
     นอกจากน้ี รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจก�าหนดให้บรกิารการช�าระเงนิ 

ภายใต้การก�ากับตาม (๒) (๔) หรือ (๕) ที่เป็นบริการการช�าระเงินที่เป็นนวัตกรรมซึ่งน�าเทคโนโลยีใหม่
มาใช้และอยู่ระหว่างการทดสอบการให้บริการ หรือบริการการช�าระเงินที่ให้บริการลูกค้าในวงจ�ากัด 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการช�าระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้างเป็นบริการการช�าระเงิน
ภายใต้การก�ากบัทีจ่ะต้องขึน้ทะเบยีนกับ ธปท. โดยการประกาศดงักล่าวข้างต้น รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�า
ของ ธปท. จะก�าหนดประเภทหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

	 	 ๕.๒	 การขออนุญาต	และการอนุญาต	
     การประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับจะกระท�าได้เฉพาะ

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด  
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. ทั้งนี้  
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ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะก�าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๗)

    นอกจากนี้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งมีอ�านาจจัดการของผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๘)

  ๕.๓	 การบริหารจัดการเงินรับล่วงหน้า
     ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

ต้องจดัท�าบัญชีเงินรบัล่วงหน้าของผูใ้ช้บรกิารแยกแต่ละราย และต้องเก็บรกัษาเงนิรบัล่วงหน้าแยกออก
จากทรพัย์สินของตน โดยไม่อาจน�าไปใช้เพือ่การอืน่ใดได้  ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ที ่ธปท. ประกาศก�าหนด

       เพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ให้ถือว่าเงินรับล่วงหน้ายังคงเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ แต่หากมีดอกผลเกิดขึ้นให้ดอกผลนั้นตกเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 
(ร่างมาตรา ๑๙)

	 	 ๕.๔	 กรณีการถูกฟ้องล้มละลาย	และขอให้ฟื้นฟูกิจการ
     - เมือ่ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงนิตามมาตรา ๑๙ ถกูสัง่ระงบัการด�าเนนิ

กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้อง 
ล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ 
ดงักล่าวได้รบัการคุม้ครองโดยไม่ถอืเป็นทรพัย์สนิทีอ่ยูภ่ายใต้การห้ามจ�าหน่าย จ่าย หรอืโอน ตามค�าสัง่ 
อันชอบด้วยกฎหมายที่ให้ระงับการด�าเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(ร่างมาตรา ๒๐)  

     - เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินตามมาตรา ๑๙ ตกเป็นลูกหนี้ตาม 
ค�าพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง หรือเป็น
ทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย 

        ในกรณีที่ผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง  
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ ธปท. เป็นผู้มีอ�านาจด�าเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้า โดยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

        (๑) รวบรวมเงินรับล่วงหน้าและจัดสรรเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ
        (๒) โอนบญัชแีละเงนิรบัล่วงหน้าไปให้ผูป้ระกอบธรุกิจบรกิารการช�าระเงนิรายอืน่
        (๓) ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าเสร็จสิ้นไป
       ในการด�าเนินการตามวรรคสอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ ธปท. จะมอบ

อ�านาจให้บุคคลใดด�าเนินการแทนก็ได้
       ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าตามวรรคสอง ให้ผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีประโยชน์

เกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในลักษณะตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด มีสิทธิได้รับ 
จัดสรรเงินคืนก่อน
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       เม่ือได้มีการจดัสรรเงนิรบัล่วงหน้าตามมาตราน้ีแล้ว หากผูใ้ช้บรกิารได้รบัเงนิคนื
ไม่ครบจ�านวน ให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวมีสิทธิขอรับช�าระหนี้ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่ในคดีล้มละลาย
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับช�าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย (ร่างมาตรา ๒๑)  

  - เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินตามมาตรา ๑๙ ซึ่งถูกสั่งระงับการด�าเนิน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ  
ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแจ้งให้ ธปท. ทราบทันที  
ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๒)

	 	 ๕.๕	 การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ 
     ผู ้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับใดประสงค์จะเลิก 

ประกอบธุรกจิ ต้องแจ้ง ธปท. ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข ท่ี ธปท. ประกาศก�าหนด และภายหลงั
ได้รับแจ้งจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ ธปท. มีอ�านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการช�าระเงินดังกล่าว 
ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็ได้ 

     ในกรณท่ีีผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงนิทีไ่ด้รบัอนญุาต
จากรัฐมนตรี ให้ ธปท. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ในการอนุญาต  
รัฐมนตรีจะก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๓)  

 ๖)	 การก�ากับดูแล	การตรวจสอบ	และการแก้ไขฐานะหรือการด�าเนินงาน 
  (หมวด ๔ ร่างมาตรา ๒๔ ถึงร่างมาตรา ๓๔)
  ๖.๑ การประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ
      ให้ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการระบบการช�าระเงิน

ภายใต้การก�ากับและบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๒๔) 
      (๑) การดูแลฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
      (๒) มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
      (๓) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
     (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
      (๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
      (๖) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
      (๗) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
      (๘) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
      (๙) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
           (๑๐) การจดัท�าบญัช ีการส่งงบแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงานต่อธปท.
           (๑๑) การเก็บรักษาเงินส�าหรับบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ
           (๑๒) เรื่องอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดูแล ความมั่นคง หรือความปลอดภัยของ

ระบบการช�าระเงิน หรือเพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
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	 	 ๖.๒	 การจัดเก็บ	และรายงานข้อมูล	(ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๖)    
      - ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น 

อันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหน้ีสินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 

       -  ธปท. อาจก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงิน รายงาน หรือข้อมูลไม่ว่า
ในรูปสื่อใด ๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความรายงานหรือข้อมูล หรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 

        ธปท. อาจมีค�าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ลกูจ้างของผูป้ระกอบธุรกิจ มาให้ถ้อยค�า แสดงข้อมลู บญัชี เอกสารและหลกัฐานอืน่อนัเกีย่วกบักจิการ
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

       งบการเงนิ รายงาน ข้อมูล บญัช ีเอกสาร หรอืค�าชีแ้จงทีส่่งหรอืแสดงตามวรรคหนึง่ 
และวรรคสอง ผู้ประกอบธุรกิจต้องท�าให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง ในกรณีที่ ธปท. เห็นว่า  
งบการเงิน รายงาน ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือค�าชี้แจงที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งหรือแสดงตามวรรคหนึ่ง  
มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นว่าจ�าเป็นหรือสมควร  
ให้ ธปท. มีอ�านาจแต่งต้ังผู้สอบบัญชหีรอืผูช้�านาญการเฉพาะด้านเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบและรายงานผล 
ให้ ธปท. ทราบ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

		 	 ๖.๓ ผู้ตรวจการ (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๓๐)  
      ให้ ธปท. มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน ธปท. เป็นผู้ตรวจการ เพื่อตรวจสอบกิจการ 

สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้ 
			 				 	 ๖.๓.๑	 อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ (ร่างมาตรา ๒๘)  
         ให้ผู้ตรวจการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) สัง่ให้กรรมการ ผูจั้ดการ พนักงาน ลกูจ้างของผูป้ระกอบธุรกจิ และ

ผูร้วบรวมหรอืประมวลข้อมลูของผูป้ระกอบธรุกจิ ด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอืด้วยอปุกรณ์อืน่ใด มาให้
ถ้อยค�าเกีย่วกบักจิการ สนิทรพัย์ และหนีส้นิของผูป้ระกอบธรุกจิ ส่งส�าเนาหรอืแสดงข้อมลู บญัช ีเอกสาร 
ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (๒) เข้าไปในสถานทีป่ระกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจหรอืในสถานที่ 
ประกอบธุรกจิของผูร้วบรวมหรอืประมวลข้อมลูของผูป้ระกอบธรุกจิ ด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์
อื่นใดเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู ้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึน้จนถงึพระอาทติย์ตก หรอืในระหว่างเวลาท�าการของสถานทีน้ั่น และเมือ่
ได้เข้าไปและลงมือท�าการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังด�าเนินการไม่เสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลา 
กลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้

        (๓) เข้าไปในสถานทีใ่ด ๆ  ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารประกอบ
ธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เก่ียวกับการกระท�าดังกล่าว 
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ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท�าการของสถานที่น้ัน และ 
เม่ือได้เข้าไปและลงมือท�าการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังด�าเนินการไม่เสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

       (๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด�าเนินคดี  ทั้งนี้ การออกค�าสั่งยึด
หรืออายัดดังกล่าวต้องระบุเหตุผล ความจ�าเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น

     การใช้อ�านาจหน้าท่ีของผูต้รวจการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ให้ผู้ตรวจการ
มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการเพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือตนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการได้ โดยให้ผู้ตรวจการรายงานการตรวจสอบต่อ ธปท. ตามแบบที่ ธปท. ประกาศก�าหนด

      อนึง่ ในการปฏบิติัหน้าทีข่องผูต้รวจการและผูช่้วยผูต้รวจการ ให้บคุคล
ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

	 				 	 ๖.๓.๒  การแสดงตนในระหว่างการปฏบัิตหิน้าที	่(ร่างมาตรา ๒๙ ถงึร่างมาตรา ๓๐)
        ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ ผู้ตรวจการต้องแสดงบัตรประจ�า

ตัวที่ ธปท. เป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บัตรประจ�าตัวผู้ตรวจการให้เป็นไปตามแบบที่ ธปท. 
ประกาศก�าหนด และให้ผู้ตรวจการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

	 	 ๖.๔ การเพิกถอนการอนุญาต	(ร่างมาตรา ๓๑ ถึงร่างมาตรา ๓๒)
   - เม่ือปรากฏว่าผู ้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจ  

ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ ธปท.  
มีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจน้ันได้ แล้วแต่กรณี และธปท. มีอ�านาจส่ังให ้
ผูป้ระกอบธรุกิจทีห่ยดุประกอบธรุกจิต้องปฏบิตัอิย่างหน่ึงอย่างใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ช้บรกิาร
ด้วยก็ได้ 

      - เมือ่ปรากฏว่าผูป้ระกอบธุรกิจมฐีานะทางการเงนิหรอืการด�าเนินงานทีอ่าจก่อ
ให้เกิดความเสยีหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที ่ธปท. ประกาศก�าหนด 
ธปท. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ หากเป็นการสั่งให้
แก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงานส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ให้ ธปท. รายงานให้
รัฐมนตรีทราบด้วย

        หากผูป้ระกอบธุรกิจไม่ด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ธปท. อาจสัง่ให้ผูป้ระกอบธรุกิจ
ระงับการด�าเนนิงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนเป็นการชัว่คราวภายในระยะเวลาทีก่�าหนดเพือ่ด�าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง ในการนี้ ธปท. จะก�าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ด้วยก็ได้ ทั้งน้ี หากเป็นการสั่งระงับ 
การด�าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวส�าหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
ให้ ธปท. รายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย
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        หากผู้ประกอบธรุกิจยงัคงฝ่าฝืนไม่ด�าเนินการตามความในวรรคสอง หรอืกระท�า
ความผิดซ�้าอีก ธปท. อาจเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต หรือ ธปท. มีค�าสั่งเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี  ในการนี้ ธปท. หรือรัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันต้องปฏิบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนก็ได้

   ในกรณีท่ี ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือ 
การด�าเนนิงานทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่ ธปท. ประกาศก�าหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือระบบการช�าระเงินโดยรวมของประเทศ
อย่างร้ายแรง ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจสัง่เพกิถอนการอนุญาต หรอื ธปท. มอี�านาจ
สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจได้ แล้วแต่กรณี 

  ๖.๕	 การสั่งให้ชี้แจง	และห้ามการท�าธุรกรรม (ร่างมาตรา ๓๓ ถึงร่างมาตรา ๓๔)
       - เพือ่ประโยชน์ในการดแูลเสถยีรภาพระบบการช�าระเงนิ หรอืเพือ่การคุม้ครอง

ผู้บริโภค เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการให้บริการระบบการช�าระเงิน หรือมีบริการการช�าระเงิน 
ในประเทศไทยที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ให้ ธปท. มีอ�านาจสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับระบบหรือบริการดังกล่าว ชี้แจง ส่งเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

     - ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจประกาศห้ามการท�าธรุกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินกับผู้ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

๗)	 การอุทธรณ ์(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๓๕)
 ผู้รับค�าสั่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค�าสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๓๕)  
 (๑) ในกรณีที่ ธปท. เป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตร ี
 (๒)  ในกรณีที่รัฐมนตรีเป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง
 ให้น�ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
๘)	 บทก�าหนดโทษ (หมวด ๖)
 ๘.๑	 ส่วนที่	๑	โทษทางปกครอง
     ๘.๑.๑ ให้มคีณะกรรมการพจิารณาโทษปรบัทางปกครองคณะหน่ึงจ�านวนสามคน 

ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน ธปท. และผูแ้ทนส�านักงานอยัการ
สูงสุดเป็นกรรมการ มีอ�านาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให้ ธปท. แต่งตั้งพนักงาน 
ธปท. คนหนึ่งเป็นเลขานุการ

   ให้ ธปท. เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
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   การพจิารณาและการมคี�าส่ังลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๓๖) 

      ๘.๑.๒ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองต้องค�านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�านั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ (ร่างมาตรา ๓๗) 

    ๘.๑.๓ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�าระค่าปรับทางปกครอง  
ให้น�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใช้
บงัคบั และในกรณีทีไ่ม่มีเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการบงัคบัตามค�าสัง่ หรอืมแีต่ไม่สามารถด�าเนินการบงัคบัทาง
ปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค�าส่ังให้ช�าระค่าปรบันัน้ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาและบังคับ
ให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�าระค่าปรับได้ (ร่างมาตรา ๓๘)

    ๘.๑.๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินสามล้านบาท (ร่างมาตรา ๓๙)  

      ๘.๑.๕ ในกรณีที่ ผู ้ประกอบธุรกิจที่ ได ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจระบบ 
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือค�าสั่งที่ก�าหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท (ร่างมาตรา ๔๐)  

    ๘.๑.๖ ในกรณีท่ีผู ้ประกอบธุรกิจที่ ได ้ขึ้นทะเบียนประกอบธุร กิจบริการ 
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือค�าสั่ง
ที่ก�าหนดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท (ร่างมาตรา ๔๑)  

 		 	 ๘.๑.๗  ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกจิซ่ึงต้องรบัโทษปรบัทางปกครองตามพระราชบญัญตันิี ้
เป็นนติิบคุคล ถ้าการกระท�าความผดิของนิตบิคุคลน้ันเกดิจากการสัง่การหรอืการกระท�าของกรรมการ
หรือผูจั้ดการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน หรือในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๔๒) 

 ๘.๒		ส่วนที่	๒	โทษอาญา
   ๘.๒.๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาต

ตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๓)  

     ๘.๒.๒ ผู้ใดประกอบธรุกิจบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับโดยมไิด้ขึน้ทะเบยีน
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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     ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๔) 

   ๘.๒.๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๕)  

      ๘.๒.๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๖)   

   ๘.๒.๕ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิกแล้ว โดยทุจริต ยักย้าย 
ซุกซ่อน รับ จ�าหน่าย หรือจัดการทรัพย์สินของสมาชิกดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงสิบล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

     เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้โฆษณาค�าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันแล้ว บุคคลทุกคนได้
ทราบว่ามีค�าสั่งนั้น (ร่างมาตรา ๔๗)  

      ๘.๒.๖ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระ
เงินภายใต้การก�ากับแล้ว โดยทุจริต ยักย้าย ซุกซ่อน รับ หรือจัดการเงินรับล่วงหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับไว้ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้ง
จ�าทั้งปรับ

     เพือ่ประโยชน์แห่งมาตราน้ี ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเมือ่เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ 
ได้โฆษณาค�าสั่งพิทกัษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสอืพมิพ์รายวนัแลว้ บุคคลทกุคนไดท้ราบว่า
มีค�าสั่งนั้น (ร่างมาตรา ๔๘) 

     ๘.๒.๗ ผู้ใดขัดขวางหรอืไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ หรอืไม่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจการ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๙)  

		 		 	 ๘.๒.๘ ผูใ้ดให้ถ้อยค�าอนัเป็นเทจ็ต่อผูต้รวจการโดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๐)

     ๘.๒.๙ ผูใ้ดถอน ท�าให้เสยีหาย ท�าลาย หรอืท�าให้ไร้ประโยชน์ซึง่ตราหรอืเครือ่งหมาย 
ซึ่งผู้ตรวจการได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๑)

   ๘.๒.๑๐ ผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท�าให้สูญหายหรือไร้
ประโยชน์ซึง่ทรพัย์สินหรอืเอกสารใด ๆ  อนัผูต้รวจการ ได้ยดึ อายดั รกัษาไว้ หรอืสัง่ให้ส่งเพือ่เป็นพยาน
หลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจการจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้น
ไว้เอง หรือส่ังให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  
หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๒)

67-80-MAC6.indd   79 9/23/17   11:34 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐80

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. ....

จุลนิติ

		 	 ๘.๒.๑๑ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่
ทีก่�าหนดในกฎหมายหรอืเนือ่งจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการช่วยเหลอืผูท่ี้ปฏบิตัติามอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนด
ในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน�าไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๓)

    ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือ 

การพิจารณาคดี 
    (๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
    (๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีม่อี�านาจหน้าที่ 

ในการก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนั้น
    (๔) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

ในประเทศและต่างประเทศทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลผูป้ระกอบธรุกจิตามข้อตกลงทีม่รีะหว่างกนั 
    (๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการด�าเนินงานของ 

ผู้ประกอบธุรกิจ
    (๖) การเปิดเผยความลบัของผูใ้ช้บรกิารซ่ึงผู้ใช้บรกิารให้ความยนิยอมแล้ว
    (๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
			 	 ๘.๒.๑๒ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ประกอบธุรกิจโดยเหตุที่เป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการ พนกังาน หรอืลกูจ้าง ของผูป้ระกอบธุรกิจ และเปิดเผยความลบัน้ันในประการทีน่่าจะก่อให้เกดิ
ความเสยีหายแก่บคุคลอืน่หรอืประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปีหรือปรบัไม่เกินหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๔) 

    ความในวรรคหน่ึงมใิห้ใช้บงัคบักับการเปิดเผยตามกรณใีนมาตรา ๕๓ วรรคสอง
	 	 ๘.๒.๑๓ ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิเป็นนติบุิคคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการหรือผู ้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิงานของนติิบคุคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการและ
ละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๕๕) 

๙)	 บทเฉพาะกาล
 เม่ือรฐัมนตรไีด้ประกาศก�าหนดระบบการช�าระเงนิหรอืบรกิารการช�าระเงนิใดให้อยูภ่ายใต้

การก�ากบัตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖ แล้ว ผูซ้ึง่ประกอบกิจการอยูใ่นวนัทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
และเป็นกจิการระบบการช�าระเงนิภายใต้ก�ากับหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับตามท่ีรฐัมนตรี
ประกาศก�าหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยืน่ค�าขออนุญาตหรอืขึน้ทะเบยีน แล้วแต่กรณี 
ต่อ ธปท. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด เมื่อได้ยื่นค�าขออนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนตามประกาศของรัฐมนตรีแล้ว ให้ด�าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีหรือ ธปท. จะมีค�าสั่ง
เป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๕๖)
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หลักการและเหตุผล
	 โดยที่พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	และ 
พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
มบีทบัญญตัท่ีิไม่ครอบคลมุการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวทัง้ระบบ	
ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งหากไม่มี
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน	
เศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศ	ดังนั้น	 เพ่ือให้สามารถท�าการจัดระเบียบ	 
การป้องกัน	การคุ้มครอง	การเยียวยา	และการใช้บังคับกฎหมาย	รวมท้ังการ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ	อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน	
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วน 
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี้	

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก	(มาตรา	๓)	
		 (๑)	พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑
							 (๒)	พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๕๙

๒) ขอบเขตการบังคับใช้พระราชก�าหนด	(มาตรา	๔)
	 พระราชก�าหนดน้ีไม่ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของ 
คนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
	 (๒)	บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน
 ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
   เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑
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	 (๓)	 ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติ
และทบวงการช�านัญพิเศษ
	 (๔)	 คนรับใช้ส่วนตัวซ่ึงเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาท�างานประจ�า 
อยู่กับบุคคลตาม	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)
	 (๕)	 บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท�าไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
	 (๖)	 บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา	
วัฒนธรรม	ศลิปะ	การกีฬาหรอืกิจการอืน่	ทัง้น้ี	ตามทีจ่ะได้ก�าหนดโดยกฎกระทรวง
	 (๗)		บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจ 
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะก�าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้

๓) บทนิยาม	(มาตรา	๕)
 “การน�าคนต่างด้าวมาท�างาน”	หมายความว่า	การด�าเนนิการใด	ๆ 	เพ่ือน�า 
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง	ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท�าไว ้
กับรัฐบาลต่างประเทศ	หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
มาท�างานกบันายจ้างในประเทศ	โดยจะมค่ีาบรกิารหรอืค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 “ท�างาน”	หมายความว่า	การใช้ก�าลังกายหรือความรู้เพื่อประกอบอาชีพ
หรอืประกอบการงานด้วยประสงค์ค่าจ้างหรอืประโยชน์อ่ืนใดหรอืไม่ก็ตาม	เว้นแต่ 
เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
  “คนต่างด้าว”	หมายความว่า	บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 “นายจ้าง”	หมายความว่า	นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน	และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะน�า
คนต่างด้าวมาท�างานในประเทศกับตนด้วย
  “ลูกจ้าง”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งท�างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
 “ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน”	 หมายความว่า	 ใบอนุญาต 
น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
 “ผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน”	หมายความว่า	ผูไ้ด้รบัอนุญาต
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
 “ใบอนุญาตท�างาน”	หมายความว่า	ใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว
 “ผู้รับอนุญาตให้ท�างาน”	หมายความว่า	คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาต 
ให้ท�างาน
 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานของผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างาน
 “ค่าบริการ”	หมายความว่า	 เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นการ
ตอบแทนการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
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 “ค่าใช้จ่าย”	หมายความว่า	ค่าใช้จ่ายในการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
 “กองทุน”	หมายความว่า	 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด้าว
 “คณะกรรมการกองทุน”	หมายความว่า	คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า	คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการ
การท�างานของคนต่างด้าว
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชก�าหนดนี้
 “นายทะเบียน”	หมายความว่า	อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง้ตามข้อเสนอแนะของอธบิด	ีเพือ่ออกใบอนุญาตท�างานและปฏิบตักิารอืน่
ตามพระราชก�าหนดนี้
 “อธิบดี” หมายความว่า	อธิบดีกรมการจัดหางาน
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก�าหนดนี้

๔) ผู้รักษาการณ์ตามกฎหมาย	(มาตรา	๖)
		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชก�าหนดนี้

๕) บททั่วไป	(หมวด	๑,	มาตรา	๗	ถึง	มาตรา	๑๖)
 ๕.๑) ประเภทงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า
	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจประกาศก�าหนดให้งานใดเป็นงานท่ีห้ามคนต่างด้าวท�าในท้องทีใ่ด เมือ่ใด 
โดยห้ามเดด็ขาดหรอืห้ามโดยมเีงือ่นไขอย่างใดเพยีงใดกไ็ด้	โดยการออกประกาศ 
ต้องให้ค�านึงถึงความมั่นคงของชาติ	 โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย	 
และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ๑	(มาตรา	๗)	
 ๕.๒) บคุคลท่ีคณะรฐัมนตรสีามารถอนญุาตให้ท�างานในราชอาณาจกัร
ภายใต้เง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ�าต้องปฏิบัติตามพระราชก�าหนดนี ้
ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 
	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จะอนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ท�างานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด	ๆ	หรือ
จะยกเว้นไม่จ�าต้องปฏิบัติตามพระราชก�าหนดนี้	ในกรณีใด	ๆ	ก็ได้
 	 	 	 	 	 (๑)		 ผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานหรือนายจ้างน�าคนต่างด้าว
มาท�างานในประเทศ
	 	 	 	 	 (๒)		 คนต่างด้าวเข้ามาท�างานในราชอาณาจักร	(มาตรา	๑๔)

๑บทบญัญตัมิาตรา ๗ ไม่ใช้บงัคบัแก่การท�างานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔	และในกรณี
หนงัสอืสญัญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณกี�าหนดให้คนต่างด้าวท�างานตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศทีอ่อกตาม 
มาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	ได้	คนต่างด้าวนั้นต้องได้รับอนุญาตท�างานตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของหนังสือสัญญานั้นด้วย.
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 ๕.๓) เขตอ�านาจของศาล
      โดยบรรดาคดทีีเ่กดิจากข้อพพิาทระหว่างผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างานกับคนต่างด้าว	ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง	 
หรือนายจ้างกับคนต่างด้าวอันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชก�าหนดนี	้ 
หรือเก่ียวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลแรงงาน 
(มาตรา	๑๖)

๖)  คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว	(หมวด	๒,	 
มาตรา	๑๗	ถึง	มาตรา	๒๒)
  ๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
									 			 	 ให้ม ี“คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการการท�างานของคน
ต่างด้าว”	ประกอบด้วย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานกรรมการ	
ปลัดกระทรวงแรงงาน	 เป็นรองประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลดักระทรวงการคลงั	ปลดักระทรวงการต่างประเทศ	ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคม 
และความมั่นคงของมนุษย์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลัดกระทรวง
มหาดไทย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิเลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ	ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองแห่งชาต	ิผูบ้ญัชาการทหารบก	ผูบ้ญัชาการ
ทหารเรือ	ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	ประธานสภา
หอการค้าไทย	และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เป็นกรรมการ 
โดยต�าแหน่ง	 ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง	ซึ่งอธิบดีเสนอชื่อให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจ�านวน 
ไม่เกนิ	๒	คน	และผูท้รงคณุวุฒิซึง่รฐัมนตรแีต่งต้ังจากผูม้คีวามรูห้รอืประสบการณ์
ด้านแรงงาน	ด้านอตุสาหกรรม	ด้านกฎหมาย	และด้านสทิธมินษุยชน	ด้านละ	๑	คน 
เป็นกรรมการ	โดยให้อธบิดเีป็นกรรมการและเลขานุการ	และผูอ้�านวยการส�านกั
บรหิารแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ	(มาตรา	๑๗)
			 	 	 	 ทั้งนี้	 กรรมการผู ้แทนองค์กรลูกจ้างและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนั
เกินกว่าสองวาระไม่ได้	(มาตรา	๑๙)
  ๖.๒) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
และก�ากับการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	ดังต่อไปนี้
		 	 	 	 	 (๑)		 ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท�างาน
ของคนต่างด้าว	 โดยมีการก�าหนดมาตรการและแนวทางการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาการท�างานของคนต่างด้าว	 รวมทั้งก�าหนดแนวทางและเป้าหมายใน
การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	 โดยนโยบายที่ได้จัดท�าดังกล่าว 
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ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และเมื่อคณะรัฐมนตร ี
ให้ความเห็นชอบแล้ว	 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการและก�ากับการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	 โดยนโยบายที่ได้จัดท�านั้น	กฎหมายก�าหนดให้
น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และเมื่อคณะรัฐมนตร ี
ให้ความเห็นชอบแล้ว	 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการและก�ากับการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
		 	 	 	 	 (๒)		 พิจารณาและเสนอให้มีการทบทวน	ปรับปรุง	 และพัฒนา 
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการท�างานของคนต่างด้าว
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
			 	 	 	 	 (๓)		รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีต่อคณะรฐัมนตร	ีและเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบ
		 	 	 	 	 (๔)		ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	(มาตรา	๒๑)
	 			 	 	 (๕)		มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้	(มาตรา	๒๒)			

๗) การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	(หมวด	๓,	มาตรา	๒๓	
ถึงมาตรา	๕๘)
 ๗.๑) บททั่วไป 
	 	 	 	 	 บทบัญญัติในหมวด	๓	นี้	กฎหมายไม่ให้ใช้บังคับแก่การจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	และการจัดหางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล	(มาตรา	๒๓)
     ส�าหรับการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ 
โดยผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานหรือนายจ้าง กฎหมายก�าหนดให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	และกฎหมาย 
ได้อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเท่าน้ันที่สามารถโฆษณา
การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศได้	(มาตรา	๒๔	และมาตรา	๒๕)
 ๗.๒)  การประกอบธรุกจิการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ 
     ๗.๒.๑) การขอใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายได้ก�าหนดห้ามผู ้ใดประกอบธุรกิจการน�าคน
ต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ เว้นแต่จะได้รบัใบอนญุาตจากอธบิดี 
ซึง่การขออนญุาตและการอนุญาตดังกล่าว	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	(มาตรา	๒๖)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 โดยใบอนุญาตดังกล่าวให้มีอายุ	๒	ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน	โดยผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ซึง่ประสงค์จะขอต่ออายใุบอนญุาตให้ยืน่ค�าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายไุม่น้อยกว่า	 
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๓๐	วัน	และเมื่อได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
จะได้รบัแจ้งการไม่อนุญาตจากอธบิด	ีและต้องแสดงใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมา
ท�างานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	ส�านักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน�า
คนต่างด้าวมาท�างาน	(มาตรา	๓๐	และมาตรา	๓๒)
     ๗.๒.๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตน�าคน
ต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
         กฎหมายก�าหนดให้ผู้ขออนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
         (๑)	 มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วตามที่อธิบดีประกาศ
ก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
         (๒)	 มทีนุเป็นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทยไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๔	 
ของจ�านวนทุนทั้งหมดและจะต้องมีจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า	 
๓	ใน	๔	ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเว้นแต่ในกรณีที่มีสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณรีะหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามบทบญัญติัและเงือ่นไขของสนธสิญัญาหรอืความผูกพนัตามพนัธกรณีนัน้
         (๓)	 มสี�านกังานอยูใ่นทีต่ัง้ทีเ่ป็นสดัส่วน	เปิดเผย	มหีลกัแหล่ง
ที่แน่นอน	และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
         (๔)	 ไม่เป็นผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน	ไม่เป็นผู้
อยูร่ะหว่างถกูส่ังพกัใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน	หรอืไม่เคยถกูเพกิถอน
ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน	ตามพระราชก�าหนดนี้
         (๕)	 ไม่เป็นผู้รับอนุญาต	 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช ้
ใบอนุญาต	หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
         (๖)	 ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน	 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
         (๗)	 มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทน
นิติบุคคล	ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
           (ก)	 มีสัญชาติไทย
           (ข)	 มีอายุไม่ต�่ากว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์
           (ค)		ไม่เป็นกรรมการ	หุน้ส่วน	หรอืผูจั้ดการของนิตบิคุคล 
ซึ่งเป็นผู ้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน	หรือในขณะที่นิติบุคคลนั้น 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานตามพระราชก�าหนดนี้
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           (ง)	 ไม่เป็นกรรมการ	หุน้ส่วน	หรอืผูจั้ดการของนิตบิคุคล 
ซึง่เป็นผูร้บัอนญุาตหรอืในขณะทีน่ติบิคุคลนัน้ถกูเพกิถอนใบอนญุาต	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
           (จ)		ไม่เป็นกรรมการ	 หุ ้นส่วน	 หรือผู ้จัดการของ
นติิบุคคล	ซึง่เป็นผูร้บัใบอนุญาตจัดหางานหรือในขณะทีนิ่ตบิคุคลน้ันถกูเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดหางาน	ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
           (ฉ)	 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ
สามารถ
           (ช)	 ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี
           (ซ)	 ไม่เคยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุในความผดิ 
ทีก่ฎหมายบญัญติัให้ถอืเอาการกระท�าโดยทจุรติเป็นองค์ประกอบ	หรอืในความผดิ 
ตามพระราชก�าหนดน้ี	กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	
กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล	หรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การค้ามนุษย์	(มาตรา	๒๗)
     ๗.๒.๓) การวางหลักประกันของผู้ขออนุญาตให้น�าคนต่างด้าว 
มาท�างาน
         ผู ้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทไว้กับอธิบด	ี เพื่อประกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
ตามพระราชก�าหนดนี้	ก่อนที่อธิบดีจะอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต	โดยหลักประกัน
ดังกล่าวนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู ้รับอนุญาต 
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานยงัมไิด้เลกิประกอบธรุกจิการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน 
กับนายจ้างในประเทศ	หรือผู้รับอนุญาตให้น�าคนตา่งด้าวมาท�างานเลกิประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวแล้ว	 แต่ยังมีความรับผิดที่ต ้องชดใช้ตามพระราชก�าหนดน้ี	 
(มาตรา	๒๘	และมาตรา	๓๘)
         ในกรณีทีผู่รั้บอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเลกิประกอบ
ธรุกิจการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ และไม่มคีวามรบัผดิ
ที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�าหนดนี้ ให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ยืน่ค�าขอรับหลกัประกันคืนต่ออธบิดี เมือ่อธิบดีตรวจสอบแล้วพบว่าผูรั้บอนญุาต
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตามพระราชก�าหนดนี้ 
ให้แจ้งแก่ผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเป็นหนังสอืเพือ่มารบัหลกัประกนัคนื
         ให้ผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานรบัหลกัประกนั
คืนภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาต
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่รับหลักประกันคืนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ให้
หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	(มาตรา	๓๘)
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     ๗.๒.๔) การจดทะเบียนลูกจ้าง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้ผูรั้บอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ต้องจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับ
นายจ้างในประเทศตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด 
และผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานต้องใช้ลกูจ้างซ่ึงได้จดทะเบยีนเท่านัน้	
และต้องแสดงทะเบียนลูกจ้างซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน 
กบันายจ้างในประเทศ	ณ	ส�านักงาน	เพือ่ให้นายจ้างหรือผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบความเป็นลกูจ้างดงักล่าวได้	ทัง้นี	้การกระท�าทีเ่กีย่วกบัการน�าคนต่างด้าว 
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศของลูกจ้างซึ่งผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว 
มาท�างานได้จดทะเบียนไว้	กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท�าของผู้รับอนุญาต 
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานด้วย	(มาตรา	๓๕)			
         ส�าหรับลูกจ้างนั้น	กฎหมายก�าหนดให้ลูกจ้างซึ่งท�าหน้าที่
เกี่ยวกับการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ ๗.๒.๒) (๗) และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 เป็นลูกจ้างซึ่งท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการน�าคนต่างด้าว 
มาท�างานกบันายจ้างในประเทศของผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานรายอืน่ 
ตามพระราชก�าหนดนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล	ในขณะเดียวกัน	(มาตรา	๓๖)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	กฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้จัดการผู้มีอ�านาจกระท�าการ
แทนนติบิคุคล	หรอืลกูจ้างซึง่จดทะเบยีนต้องแสดงบตัรประจ�าตวัต่อผูซ้ึง่เก่ียวข้อง	
เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกส�านักงาน	(มาตรา	๓๙)
      ๗.๒.๕)  เหตสุิน้สดุของการประกอบธรุกจิการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กับนายจ้างในประเทศ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้การประกอบธุรกิจการน�าคนต่างด้าว 
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศเป็นอันสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานสิ้นอายุ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมา
ท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 ผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานยกเลกิวตัถปุระสงค์
ของบริษัทในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)	 เมือ่มกีารเลิกบรษัิททีเ่ป็นผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างาน
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อมีกรณีดังกล่าว	 และผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว 
มาท�างานมคีวามผกูพนัตามสญัญากบันายจ้างอยู	่ให้ผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างานที่ยังคงมีภาระหน้าที่ตามพระราชก�าหนดนี้แจ้งต่อนายจ้างโดยไม ่
ชักช้า	และในกรณีตาม	(๔)	และ	(๕)	ให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
แจ้งต่ออธิบดีและส่งใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานคืนแก่อธิบดีโดยไม่ชักช้า
(มาตรา	๓๗)
      ๗.๒.๖) ท�าสัญญาการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง
        	 ในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ	กฎหมาย
ก�าหนดให้ผู้รบัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานต้องท�าสญัญาการน�าคนต่างด้าว
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามที่อธิบดี
ประกาศก�าหนด	(มาตรา	๔๑)
      ๗.๒.๗) อ�านาจในการเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของ 
ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศนั้น	 
กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู ้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเรียก 
หรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้าง	 เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่าย 
ตามรายการและอตัราทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด	รวมตลอดถงึห้ามมใิห้ผูร้บัอนุญาต 
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเรยีกหรือรับเงนิหรอืทรพัย์สินอ่ืนใดจากคนต่างด้าวด้วย	
(มาตรา	๔๒)
      ๗.๒.๘) หลักเกณฑ์ในการใช้ชือ่ ค�าแสดงช่ือ หรอืค�าอืน่ใด ของผู้รับ 
อนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้ผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ต้องใช้ชื่อ ค�าแสดงชื่อ หรือค�าอื่นใดในการประกอบธุรกิจว่า “บริษัทน�าคน
ต่างด้าวมาท�างานในประเทศ”	และจะใช้ถ้อยค�าหรืออักษรต่างประเทศอื่น 
ทีม่คีวามหมายเช่นเดียวกันประกอบด้วยกไ็ด้	และได้ก�าหนดห้ามผูใ้ดนอกจากผูร้บั
อนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน	ใช้ชือ่	ค�าแสดงชือ่หรอืค�าอ่ืนใดในทางธรุกจิว่า	
“บริษัทน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ”	หรือใช้ค�าหรืออักษรต่างประเทศ 
ที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน	(มาตรา	๔๔	และมาตรา	๔๕)
 ๗.๓) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับตนในประเทศ
      ในกรณท่ีีนายจ้างเป็นผูน้�าคนต่างด้าวมาท�างานกบัตนในประเทศ
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และนายจ้างต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดี 
เพือ่ประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการทีน่ายจ้างได้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กบัตนในประเทศ	โดยหลักประกันดังกล่าวไม่อยูใ่นความรบัผดิแห่งการบงัคับคดี	
ตราบเท่าทีน่ายจ้างยงัมคีวามรบัผดิทีต้่องชดใช้ตามพระราชก�าหนดน้ี	แต่ในกรณี
หลักประกนัทีน่ายจ้างวางไว้ลดลงเพราะได้จ่ายไปตามพระราชก�าหนดน้ี และ
นายจ้างยงัมภีาระต้องรับผดิชอบตามพระราชก�าหนดนี ้ให้อธิบดสีัง่เป็นหนงัสอื
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ให้นายจ้างวางหลักประกันเพิม่จนครบ	นายจ้างผูใ้ดไม่วางหลกัประกันเพิม่ภายใน
ก�าหนดเวลาต้องช�าระเงินเพิ่มอีกร้อยละ	๒	ต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกัน
เพิ่มจนครบถ้วน	(มาตรา	๔๖	และมาตรา	๔๗)
      ในกรณีท่ีนายจ้างขอรับหลักประกันคืน นายจ้างต้องไม่มีความ 
รบัผิดทีต้่องชดใช้ตามพระราชก�าหนดนี	้โดยเม่ือนายจ้างได้ขอรับหลักประกนัคืน	
กฎหมายก�าหนดให้อธิบดีตรวจสอบว่านายจ้างไม่มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ตาม 
พระราชก�าหนดนี	้แล้วจงึแจ้งเป็นหนงัสอืให้นายจ้างมารบัหลกัประกนัคืนในกรณีที่ 
นายจ้างไม่รับหลักประกันคืนภายใน	๕	ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบด ี
ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	(มาตรา	๔๘)		
      นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น	กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้นายจ้าง
เรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัย์ใด ๆ  จากคนต่างด้าวในการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กับตนในประเทศ	(มาตรา	๔๙)
 ๗.๔) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๗.๔.๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างตามข้อ ๗.๓)
         ในกรณีที่นายจ้างซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้น�า
คนต่างด้าวมาท�างานกับตนในประเทศได้ตามข้อ ๗.๓) ได้ด�าเนินการ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 เลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอันสมควร๒  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 คนต่างด้าวลาออกจากงานอันมิใช่เน่ืองจากนายจ้าง 
ผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 คนต่างด้าวท�างานกบันายจ้างจนครบก�าหนดตามสญัญาจ้าง 
กับนายจ้างในประเทศ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งต่ออธบิดตีามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด	และต้องจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยัง
ประเทศต้นทางภายใน	๗	วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�างานกับนายจ้างหรือ 
วันที่ครบก�าหนดตามสัญญา	แล้วแต่กรณี	และเมื่อจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยัง
ประเทศต้นทางแล้ว	 ให้นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศก�าหนด
ภายใน	๗	วันนบัแต่วนัทีค่นต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	(มาตรา	๕๐)
     ๗.๔.๒) หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างเดิม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในกรณีดังต่อไปนี้	กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งต่อ
อธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 นายจ้างไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 คนต่างด้าวลาออกจากงานอนัเน่ืองจากนายจ้างผดิสญัญา 
จ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

๒การเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอันสมควร	หมายความว่า	การเลิกจ้างคนต่างด้าวเพราะเหตุที่คนต่างด้าวกระท�า
ประการหนึ่งประการใดที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

81-100-MAC6.indd   90 9/23/17   11:53 AM



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 91จุลนิติ

         ในกรณท่ีีคนต่างด้าวประสงค์จะท�างานกับนายจ้างรายอืน่  
กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างรายอ่ืนซึง่ประสงค์จะน�าคนต่างด้าวดังกล่าวมาท�างาน
กับตนนั้นต้องวางหลักประกันตามข้อ	๗.๓)	และได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้น�า
คนต่างด้าวมาท�างานกับตน	ทั้งนี้	คนต่างด้าวนั้นต้องท�างานกับนายจ้างรายอื่น
ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่เลิกท�างานกับนายจ้างรายเดิม ในกรณีที่คนต่างด้าว 
ไม่ได้ท�างานกับนายจ้างรายอื่นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เลิกท�างานกับ
นายจ้างรายเดิม	 ก็ให้นายจ้างรายเดิมจัดส่งคนต่างด้าวน้ันกลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายใน	๗	วันนับแต่วันทีพ้่นก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว	และให้นายจ้างแจ้ง
ต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศก�าหนดภายใน	๗	วันนับแต่วันที่คนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร	(มาตรา	๕๑)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทัง้น้ี	ในกรณทีีน่ายจ้างไม่ด�าเนนิการจดัส่งคนต่างด้าวกลบัไป
ยงัประเทศต้นทางดงักล่าว	กฎหมายก�าหนดให้อธิบดดี�าเนนิการจัดส่งคนต่างด้าว
นัน้กลบัไปยงัประเทศต้นทาง	โดยหกัค่าใช้จ่ายจากหลกัประกันทีน่ายจ้างได้วางไว้	
(มาตรา	๕๒)
     ๗.๔.๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตให้น�าคน
ต่างด้าวมาท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานได้น�า
คนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศตามสัญญาการน�าคนต่างด้าว 
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	แต่ปรากฏว่า
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท�างาน	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)		คนต่างด้าวไม่ยินยอมท�างานกับนายจ้างนั้น	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 คนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างในประเทศตามสัญญา
การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศแล้ว	แต่นายจ้างเลิกจ้าง 
คนต่างด้าวนัน้โดยมเีหตุผลอันสมควรหรอืคนต่างด้าวได้ลาออกจากงานก่อนครบ
อายุสัญญาการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศอันมิใช่เนื่องจาก
นายจ้างผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างแจ้งผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างานภายใน	๗	วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�างานกับนายจ้าง	นายจ้าง
เลิกจ้างคนต่างด้าว	หรือคนต่างด้าวได้ลาออกจากงาน	แล้วแต่กรณี	และให้ผู้รับ
อนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานมีหน้าที่ส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายใน	๗	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 แต่ในกรณีท่ีนายจ้างไม่รับคนต่างด้าวนั้นเข้าท�างานโดย
มิใช่เหตุอันเนื่องจากคนต่างด้าว นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผล 
อนัสมควร นายจ้างไม่สามารถด�าเนนิกจิการต่อไปได้ คนต่างด้าวลาออกจากงาน 
อันเน่ืองจากนายจ้างผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย และคนต่างด้าว 
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นัน้ประสงค์จะท�างานกบันายจ้างรายอืน่	กฎหมายก�าหนดให้ผูร้บัอนุญาตให้น�า
คนต่างด้าวมาท�างานอาจจัดให้คนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างรายอ่ืนได้ภายใน	 
๑๕	วนันบัแต่วนัทีน่ายจ้างไม่รับเข้าท�างานหรอืวนัทีล่กูจ้างไม่ได้ท�างานกบันายจ้าง 
ด้วยเหตุดังกล่าว	ทั้งนี้	คนต่างด้าวสามารถท�างานกับนายจ้างรายอื่นได้ไม่เกิน
ระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ	
นอกจากนี	้กฎหมายยงัได้ก�าหนดห้ามผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
เรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดในการจดัให้คนต่างด้าวท�างานกบันายจ้าง
รายอืน่	ทัง้นี	้ให้นายจ้างรายอืน่เป็นผู้รบัผดิชอบค่าบรกิารหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศก�าหนด	
         ในกรณท่ีีคนต่างด้าวไม่ประสงค์จะท�างานกบันายจ้างรายอืน่ 
ให้ผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานมหีน้าทีจ่ดัส่งคนต่างด้าวน้ันกลบัไปยงั
ประเทศต้นทาง	(มาตรา	๕๓)
     ๗.๔.๔) หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของนายจ้างและผูร้บัอนญุาต
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
         เมื่อคนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างจนครบก�าหนดตาม
สัญญาการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ หรือไม่ได้ท�างาน 
กบันายจ้างแล้ว	นายจ้างต้องแจ้งผูร้บัอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานภายใน	
๗	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดตามสัญญาหรือวันที่คนต่างด้าวไม่ได้ท�างานกับ
นายจ้างแล้ว	แล้วแต่กรณี	 เพื่อให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานจัดส่ง
คนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางที่ได้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง 
ในประเทศ
          ในกรณีทีผู่รั้บอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเลกิประกอบ 
ธรุกจิการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ เมือ่คนต่างด้าวได้ท�างาน 
กบันายจ้างจนครบก�าหนดตามสญัญาแล้ว ให้นายจ้างแจ้งต่ออธบิดเีพือ่ด�าเนินการ 
จดัส่งคนต่างด้าวกลบัไปยงัประเทศต้นทาง	โดยหักค่าใช้จ่ายจากหลกัประกันของ
ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานที่ได้วางไว้ตามข้อ	๗.๒.๓)	(มาตรา	๕๕)
         ทัง้น้ี	กฎหมายก�าหนดให้คนต่างด้าวซึง่ได้รบัความเสยีหาย
จากการทีน่ายจ้างหรือผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่ปฏบิติัตามข้อ 
๗.๔.๑) ข้อ ๗.๔.๒) ข้อ ๗.๔.๓) และข้อ ๗.๔.๔)	แล้วแต่กรณ	ีอาจยืน่ค�าร้องต่อ
อธิบดีเพื่อด�าเนินการหักหลักประกันที่วางไว้ตามข้อ	๗.๒.๓)	หรือข้อ	๗.๓)	เพื่อ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวได้	(มาตรา	๕๗)

 ๘) การท�างานของคนต่างด้าว (หมวด	๔,	มาตรา	๕๙	ถึง	มาตรา	๘๕)
 ๘.๑) การขอใบอนุญาตการท�างานของคนต่างด้าว
      งานใดท่ีมิได้ห้ามไว้ในประกาศตามข้อ ๕.๑) นั้น คนต่างด้าว 
จะท�าได้ต้องได้รับอนุญาตให้ท�างานจากนายทะเบียนก่อน เว้นแต่คนต่างด้าว 
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ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
เพื่อท�างานอันจ�าเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีประกาศก�าหนดซ่ึงมีระยะเวลา
ท�างานให้เสร็จสิ้นภายใน	๑๕	วัน	แต่คนต่างด้าวจะท�างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือ
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ	แต่ท้ังนี้	คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตท�างานดังกล่าว  
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียวหรือผู้เดินทางผ่านและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา	๕๙	และมาตรา	๖๐)
      แต่ส�าหรบัคนต่างด้าวซึง่ไม่อาจขออนญุาตได้เพราะเหตุดังต่อไปนี้  
กฎหมายก�าหนดให้อาจขออนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อท�างานตามประเภท 
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ	โดยค�านึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม
      (๑)		 ถกูเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รบัการผ่อนผนั 
ให้ไปประกอบอาชพี	ณ	ทีแ่ห่งใดแทนการเนรเทศหรอือยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
      (๒)		 เข้ามาหรอือยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รบัอนญุาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคนเข้าเมอืงแต่ได้รบัอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวเพือ่รอ 
การส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
      (๓)		 ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๓๓๗ 
ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๕	หรือตามกฎหมายอื่น
      (๔)		เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๓๓๗	ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๕
      (๕)		เกดิในราชอาณาจกัรแต่ไม่ได้รบัสญัชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย 
สัญชาติ	(มาตรา	๖๓)
 ๘.๒) การขออนญุาตจ้างคนต่างด้าวซึง่อยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาท�างาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร
		 	 	 	 	 ผูใ้ดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึง่อยูน่อกราชอาณาจกัรเข้ามาท�างาน
ในกิจการของตนในราชอาณาจักร	กฎหมายก�าหนดให้ย่ืนค�าขออนุญาตท�างาน 
ต่อนายทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าว	การขออนุญาตท�างาน
แทนคนต่างด้าวและการออกใบอนุญาตท�างานดงักล่าว	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	(มาตรา	๖๑)
 ๘.๓) การเข้ามาท�างานในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรอืกฎหมายอืน่
      เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�างานในราชอาณาจักร 
	ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุ	กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลยีม	หรอื
กฎหมายอืน่	ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายดงักล่าวแจ้งต่อนายทะเบียน 
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โดยไม่ชักช้า	ทัง้นี	้การแจ้งให้เป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด	โดยให้นายทะเบยีน
ออกใบอนุญาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวภายใน	๗	 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 
(มาตรา	๖๒)
  ๘.๔) การเข้ามาท�างานในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งเป็นคน
สัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย
	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย	ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
หรือเอกสารราชการที่ประเทศต้นทางออกให้คนต่างด้าวที่สามารถใช้ในการ
เข้ามาในราชอาณาจักร อาจได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ท�างานใน 
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาหรอืตามฤดูกาลและในท้องที่
ทีก่�าหนดได้	แต่ความดงักล่าวจะใช้บงัคบักับท้องท่ีใด	ส�าหรบัคนต่างด้าวสญัชาตใิด	 
เพื่อท�างานประเภทหรือลักษณะใด	 โดยมีเงื่อนไขอย่างใด	 ให้เป็นไปตามที ่
คณะรัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(มาตรา	๖๔)
  ๘.๕) อายุใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว
     ใบอนุญาตท�างานที่ออกให้ตามพระราชก�าหนดนี้ให้มีอายุไม่เกิน  
๒ ปี นับแต่วันที่ออก เว้นแต่ใบอนุญาตท�างานที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตาม 
ข้อ	๘.๓)	ให้มอีายเุท่าระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนญุาตให้เข้ามาท�างานตามกฎหมายนัน้	ๆ  
(มาตรา	๖๕)
	 	 	 	 	 ผูรั้บอนุญาตให้ท�างานซึง่ประสงค์จะท�างานต่อไปให้ยืน่ค�าขอต่ออายุ
ใบอนญุาตท�างานต่อนายทะเบยีนก่อนทีใ่บอนุญาตท�างานจะสิน้อาย	ุโดยให้ต่อได้
ครั้งละไม่เกิน	๒	ปี	โดยให้กระท�าเพียงเท่าที่จ�าเป็น	และส�าหรับกรณีคนต่างด้าว
ตามข้อ	๘.๑)	 (๑)	หรือ	 (๒)	นั้น	ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท�างานติดต่อกัน 
รวมแล้วต้องไม่เกนิ	๔	ปี	เว้นแต่คณะรฐัมนตรจีะก�าหนดเป็นอย่างอืน่เป็นคราว	ๆ 	ไป 
(มาตรา	๖๗)
   ๘.๖) บทต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว
	 	 	 	 	 (๑)	ห้ามผู้รับอนุญาตให้ท�างานท�างานแตกต่างจากประเภทงาน 
นายจ้าง ท้องทีห่รอืเง่ือนไขในการท�างาน ตามท่ีก�าหนดไว้ในใบอนญุาตท�างาน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมรายการประเภทงาน	
นายจ้าง	ท้องที่	หรือเงื่อนไขในการท�างาน	(มาตรา	๗๐	และมาตรา	๗๑)
	 	 	 	 	 (๒)		ห้ามผู ้ใดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�างานกับตน 
เข้าท�างาน (มาตรา	๗๒)
	 	 	 	 	 (๓)		ห้ามผู้ใดให้คนต่างด้าวท�างานไม่ตรงตามที่ก�าหนดไว้ใน 
ใบอนุญาตท�างาน	(มาตรา	๗๒)
 ๘.๗)  หลักปฏิบัติของนายจ้างเมื่อผู้รับอนุญาตให้ท�างานออกจากงาน
	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน	๗	 วัน 
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตให้ท�างานออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด	(มาตรา	๗๔)
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๙) กองทนุเพือ่การบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว (หมวด ๕ มาตรา ๗๕ 
ถึงมาตรา ๘๕)
 ๙.๑) การจัดตั้งกองทุน
	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้จดัตัง้กองทุนขึน้ในกรมการจดัหางาน เรยีกว่า  
“กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว”	 เพ่ือเป็นทุน 
หมุนเวียนส�าหรับใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 
โดยให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)		 เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา	๑๔๐
	 	 	 	 	 (๒)		เงินเพิ่มตามมาตรา	๑๑	วรรคสาม
	 	 	 	 	 (๓)			เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
	 	 	 	 	 (๔)		 เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชก�าหนดนี้ตามที่ 
กระทรวงการคลงัอนญุาตให้น�าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ
	 	 	 	 	 (๕)			ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
	 	 	 	 	 (๖)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจ�าเป็น
	 	 	 	 	 (๗)		เงนิหรอืทรพัย์สนิอ่ืนใดทีก่องทนุได้รบัไม่ว่ากรณใีด	(มาตรา	๗๕	
และมาตรา	๗๖)
 ๙.๒)  วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน
	 	 	 	 	 (๑)	ช่วยเหลือคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาท�างานตามพระราชก�าหนดนี ้
ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน
	 	 	 	 	 (๒)		ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
	 	 	 	 	 (๓)		ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเอกชน	 
ทีเ่สนอโครงการหรอืแผนงานในการด�าเนินการบรหิารจัดการเก่ียวกับการท�างาน	
การจดัสวัสดกิาร	การศกึษา	การสาธารณสุข	และการให้ความคุม้ครองด้านแรงงาน	
แก่คนต่างด้าว
	 	 	 	 	 (๔)		คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	๒๕๕๑	และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�าเนินการดังกล่าว
	 	 	 	 	 (๕)		บริหารกองทุน
	 	 	 	 	 (๖)		 บรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชก�าหนดนี้	 
(มาตรา	๗๗)
 ๙.๓) องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
	 	 	 	 	 ให้ม	ี“คณะกรรมการกองทนุเพือ่การบรหิารจดัการการท�างานของ
คนต่างด้าว” ประกอบด้วย	ปลดักระทรวงแรงงาน	เป็นประธานกรรมการ	อธบิดี
กรมการจัดหางาน	เป็นรองประธานกรรมการ	ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 
ผูแ้ทนกรมบญัชกีลาง	ผูแ้ทนส�านักงบประมาณ	และผูแ้ทนส�านักงานอัยการสงูสดุ	
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เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกิน	๕	คนซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน	ด้านการคลัง	ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านการบรหิาร	หรอืด้านกฎหมาย	ด้านละ	๑	คน	เป็นกรรมการ	และให้ผูอ้�านวยการ 
ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	
(มาตรา	๗๘)
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ	๔	ปี	 โดยกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	(มาตรา	๗๙)
     อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
	 	 	 	 	 (๑)		ก�าหนดนโยบาย	ก�ากับดูแลการบริหารจัดการ	และติดตาม 
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
	 	 	 	 	 (๒)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
	 	 	 	 	 (๓)		พิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	
	 	 	 	 	 (๔)		พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
	 	 	 	 	 (๕)		ออกระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ	การใช้จ่ายเงิน	การเกบ็รกัษาเงนิ	 
การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
	 	 	 	 	 (๖)		ออกระเบยีบเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทนุ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวและการเบิกจ่าย
เงินทดรองในการด�าเนินการดังกล่าว	(มาตรา	๘๑)
	 	 	 	 	 (๗)		 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงตามทีค่ณะกรรมการกองทนุมอบหมายได้	 (มาตรา	๘๒) 

๑๐) มาตรการทางปกครอง	(หมวด	๖,	มาตรา	๘๖	ถึง	มาตรา	๑๐๐)
  ๑๐.๑) การพักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน การเพิกถอน 
ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน และการเพิกถอนใบอนุญาตท�างาน
      ๑๐.๑.๑)  การพักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
            (๑) ในกรณท่ีีผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ขาดคณุสมบตัหิรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ หรอืไม่ปฏิบติัหรอืปฏบิตัิ
ไม่ถูกต้องตามพระราชก�าหนดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม 
พระราชก�าหนดน้ี	 ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่เกิน	
๑๒๐	วัน	และสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	(มาตรา	๘๖)
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            (๒) ในกรณทีีผู่ร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้และอยู่ระหว่างการด�าเนินคด	ีให้อธิบดี
สั่งพักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด	(มาตรา	๘๗)
            ทั้งนี้ ในระหว่างถูกสัง่พกัใช้ใบอนญุาตน�าคนต่างด้าว 
มาท�างาน ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานด�าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ	เว้นแต่การด�าเนนิการ 
ที่ต้องกระท�าต่อเน่ืองจากการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ 
ก่อนวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน	(มาตรา	๘๙)
      ๑๐.๑.๒) การเพิกถอนใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
           กฎหมายก�าหนดให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน�า
คนต่างด้าวมาท�างาน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
           (๑)	 ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่ปฏิบัติ
หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามค�าสั่งของอธิบดีตามมาตรา	๘๖
           (๒)	 ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเคยถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานมาแล้วยังไม่เกิน	๑	ปี	หรือเคยถูกส่ัง 
พักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานมาแล้ว	๒	ครั้ง	และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ง 
พักใช้ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานอีก
           (๓)	 ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง	 มีส่วนรู ้เห็นหรือ 
เป็นผู้สนับสนุนการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวในการน�าคนต่างด้าว
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	 และอธิบดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง	หรือห้ามมีส่วนเก่ียวข้องกับกรณ ี
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	แต่ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือแจ้งเตือนของอธิบดีภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนนั้น
           (๔)		ผู ้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานฝ่าฝืน
มาตรา	๘๙	วรรคสอง
           (๕)	 อธิบดีเห็นว่าการที่ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชก�าหนดนี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชก�าหนดนี้	เป็นกรณีที่ร้ายแรง
           (๖)	 อธบิดเีหน็ว่าผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน 
ไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชก�าหนดน้ีหรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชก�าหนดนี้ได้	(มาตรา	๘๘)
      ๑๐.๑.๓)  การเพิกถอนใบอนุญาตท�างาน
           ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู ้รับอนุญาตให้ท�างานฝ่าฝืน 
พระราชก�าหนดนีห้รอืไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนญุาต	ให้นายทะเบยีนมอี�านาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตท�างาน	(มาตรา	๙๐)
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 ๑๐.๒) การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง
	 	 	 	 	 	 (๑)	ในกรณทีีอ่ธบิดไีม่อนญุาตให้ประกอบธรุกจิการน�าคนต่างด้าว
มาท�างานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา ๒๖ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตน�า 
คนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา ๓๐ ไม่อนุญาตให้
ย้ายส�านักงานหรือให้ต้ังส�านักงานชั่วคราวท่ีมิใช่สถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในใบ
อนญุาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานตามมาตรา ๓๓ ไม่อนุญาตให้เปลีย่นผูจ้ดัการ 
ผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๔ หรือได้หักหลักประกัน 
หรอืเรยีกหลกัประกนัเพิม่ตามพระราชก�าหนดนี ้ผูข้ออนุญาตหรอืผูร้บัอนุญาต
ให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานมสีทิธิอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด้ภายใน	๓๐	วันนับแต่วนัที ่
ได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว	โดยค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๙๒)
	 	 	 	 	 	 (๒)	ในกรณทีีอ่ธบิดไีม่อนญุาตให้นายจ้างน�าคนต่างด้าวมาท�างาน
กบัตนในประเทศตามข้อ ๗.๓) หรอืได้หกัหลกัประกนัหรอืเรยีกหลักประกันเพ่ิม
ตามพระราชก�าหนดนี	้นายจ้างมสีทิธิอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด้ภายใน	๓๐	วันนับแต่ 
วันทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่ดงักล่าว	โดยค�าวินิจฉยัของรฐัมนตรใีห้เป็นทีส่ดุ	(มาตรา	๙๓)
	 	 	 	 	 	 (๓)	ผู ้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานซึ่งถูกสั่งพักใช ้
ใบอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานหรือถกูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตน�าคนต่างด้าว 
มาท�างานมสิีทธิอทุธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด้ภายใน	๓๐	วนั	นับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่
ดังกล่าว	โดยค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๙๔)
	 	 	 	 	 	 (๔)	ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวท�างาน 
ในราชอาณาจกัรตามข้อ ๘.๑) จ้างคนต่างด้าวซึง่อยู่นอกราชอาณาจกัรเข้ามา 
ท�างานในกจิการของตนในราชอาณาจกัรตามข้อ ๘.๒) ไม่อนญุาตให้คนต่างด้าว 
ท�างานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๘.๑) ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว 
ซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยถ้าได้เข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามข้อ ๘.๔) หรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเปลี่ยนหรือ 
เพิ่มรายการตามข้อ ๘.๖) (๑) หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตท�างานตามข้อ ๘.๕)  
หรอืเพกิถอนใบอนญุาตท�างานตามข้อ ๑๐.๑.๒) กฎหมายก�าหนดให้คนต่างด้าว
ซึง่ขออนญุาตท�างาน	ผูซ่ึ้งขออนุญาตแทนคนต่างด้าว	หรอืผูร้บัอนุญาตให้ท�างาน	
แล้วแต่กรณี	มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
ค�าสั่งดังกล่าว	โดยค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๙๕)
	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	เมื่อรัฐมนตรีได้รับค�าอุทธรณ์ตาม	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	แล้ว	
กฎหมายก�าหนดให้พิจารณาค�าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า	แต่ต้อง 
ไม่เกนิ	๓๐	วันนบัแต่วนัท่ีได้รบัอทุธรณ์	ถ้ามเีหตจุ�าเป็นไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ 
ภายในระยะเวลาดังกล่าว	ให้มหีนังสอืแจ้งแก่ผู้อทุธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดเวลา 
ดังกล่าว	ในการนี้	 ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน	๓๐	วัน
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นบัแต่วันทีค่รบก�าหนดเวลาดงักล่าว	โดยในกรณทีีพ้่นระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ 
ดังกล่าว	กฎหมายให้ถือว่ารัฐมนตรีพิจารณาค�าอุทธรณ์แล้วยืนยันตามค�าสั่งเดิม	
(มาตรา	๙๖)
	 	 	 	 	 	 โดยการอุทธรณ์ตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	หรือ	 (๔)	นั้น	กฎหมายถือว่า 
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง	 เว้นแต่กรณีการอุทธรณ์ค�าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตท�างานตามข้อ	๘.๕)	(มาตรา	๙๗)

๑๑) พนักงานเจ้าหน้าที	่(หมวด	๗,	มาตรา	๙๘	ถึง	มาตรา	๑๐๐)
  ในการปฏบิติัหน้าท่ีตามพระราชก�าหนดนี ้ให้นายทะเบยีนและพนกังาน
เจ้าหน้าที่มีอ�านาจ ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 มหีนงัสอืเรยีกหรอืส่ังให้บคุคลใดทีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ	รวมทัง้ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้
	 (๒)	 เข้าไปในสถานทีป่ระกอบธุรกิจการน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ
ในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชก�าหนดนี้
	 (๓)	 เข้าไปในสถานประกอบการซึ่งรับคนต่างด้าวจากผู้รับอนุญาตให้น�า 
คนต่างด้าวมาท�างานในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตาม 
พระราชก�าหนดนี้
	 (๔)	 ค้นในกรณท่ีีมเีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ
หรือมีคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือค้นเพื่อหาและช่วยเหลือ
คนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าที่ฝ่าฝืนพระราชก�าหนดนี้๓  
	 (๕)	 ยดึหรอือายดั	เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน	การน�าคน 
ต่างด้าวมาท�างานในประเทศ	ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าความผิด
ตามพระราชก�าหนดนี้	(มาตรา	๙๘)
		 โดยในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชก�าหนดน้ี	นายทะเบยีนและพนกังาน 
เจ้าหน้าที่ต ้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยให้ 
นายทะเบยีนและพนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
นอกจากนี้	 เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท�าความผิดตาม 
พระราชก�าหนดน้ี	กฎหมายก�าหนดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ม ี
อ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	(มาตรา	๙๙	และมาตรา	๑๐๐)
		 ทั้งนี้	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดท�างานโดยไม่ได้รับ 
ใบอนญุาตท�างานหรอืท�างานแตกต่างจากท่ีก�าหนดไว้ในใบอนุญาตท�างานอนัเป็น 
การฝ่าฝืนพระราชก�าหนดน้ี	และพนักงานเจ้าหน้าทีส่ั่งให้คนต่างด้าวไปรายงานตวั 

      

๓การค้นตาม (๔) ต้องมีหมายค้น	 เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า	หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้คนต่างด้าวนั้นอาจถูก
ประทษุร้าย	โยกย้าย	หรือซ่อนเร้น	หรือพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องอาจถกูโยกย้าย	ซ่อนเร้น	ท�าให้เปลีย่นสภาพไปจากเดมิ	หรือถกูท�าลาย
ไปเสียก่อน	ให้ด�าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น	แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น.
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ก.ค. - ส.ค. ๖๐100 จุลนิติ

ยงัสถานตี�ารวจพร้อมกบัพนกังานเจ้าหน้าที	่แต่คนต่างด้าวผูน้ัน้ไม่ปฏบัิตติามค�าสัง่ 
หรือจะหลบหนี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจจับคนต่างด้าวน้ันโดยไม่ต้องมี
หมายจับและให้น�าตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท�าการของพนักงานสอบสวนโดยทันท	ี
(มาตรา	๑๐๐)

๑๒) บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๘,	มาตรา	๑๐๑	ถึง	มาตรา	๑๓๓)	
 กฎหมายได้ก�าหนดอัตราโทษที่ส�าคัญ	อาทิ
	 (๑)	 คนต่างด้าวซ่ึงมิใช่ผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ท�างานโดยไม่ได้รบั
อนญุาตให้ท�างาน	หรอืท�างานทีห้่ามคนต่างด้าวท�า	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๕ ปี  
หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๑๐๑)
	 (๒)	 ผู้ใดรับคนต่างด้าวท�างานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า	หรือรับคนต่างด้าว
ท�างานโดยท่ีคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท�างาน	ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 
๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง	๑	คน	(มาตรา	๑๐๒)
	 (๓) ผู้ใดประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวมาท�างาน	 โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมการจัดหางาน	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑ – ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๑๐๖)
		 (๔) คนต่างด้าวที่ท�างานจ�าเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน	 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	(มาตรา	๑๑๙)
	 (๕) คนต่างด้าวท�างานแตกต่างจากที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	(มาตรา	๑๒๑)
		 (๖) ผู้ใดฝ่าฝืนรับคนต่างด้าวซ่ึงไม่มีใบอนุญาตท�างานกับตนเข้าท�างาน	
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ต่อคนต่างด้าว 
ที่จ้าง	๑	คน	(มาตรา	๑๒๒)
	 (๗)	 ผู ้ใดให้คนต่างด้าวท�างานไม่ตรงตามที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท	ต่อคนต่างด้าว	๑	คน	(มาตรา	๑๒๓)	
	 (๘) ผู้ใดหลอกลวงผู้อ่ืนว่าสามารถน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง 
ในประเทศ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๓ – ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐  
– ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ต่อคนต่างด้าว	๑	คน	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๑๒๘)
	 (๙)	ผู้ใดยึดใบอนุญาตท�างาน	หรือ	 เอกสารส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	หรอืทัง้จ�า 
ทั้งปรับ	(มาตรา	๑๓๑)	

หมายเหตุ :-  
   • พระราชก�าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันศุกร์ที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	เป็นต้นไป)
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๐ จุลนิติ

นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง
วันที่ ๘ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
	 	 โจทก์ฟ้องว่าจ�าเลยท่ี	๑	ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	และเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอ�านาจหน้าที่
บังคับบัญชาข้าราชการและก�าหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา	จ�าเลยที่	๒	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	และเป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย	 มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส�านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี	 และมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เร่ือง ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ ตวัการ ความผดิต่อพระราชบญัญัตว่ิาด้วยความผิดเกีย่วกบั
     การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั

คดีหม�ยเลขดำ�ที่ อม. ๒๗/๒๕๕๘
คดีหม�ยเลขแดงที่ อม. ๖๐/๒๕๕๙

   อัยก�รสูงสุด             โจทก์  
ระหว่�ง
   น�ยชูชีพ  ห�ญสวัสดิ์ ที่ ๑          
   น�ยวิทย�  เทียนทอง ที่ ๒         จำ�เลย
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง
วันที่ ๘ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

จุลนิติ

	 	 ระหว่างวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๔	เวลากลางวัน	ถึงวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๔๕	เวลากลางวัน	
วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด	จ�าเลยทั้งสองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต	กล่าวคือ	 ได้เกิด
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินพืน้ทีจ่งัหวดัต่าง ๆ ระหว่างวนัท่ี ๑ มถินุายน ๒๕๔๔ ถงึวนัท่ี ๘ สงิหาคม 
๒๕๔๔ จากการส�ารวจความต้องการของเกษตรกรปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือ
ด้วยปุ๋ยเคมี แต่จ�าเลยท้ังสองเปลีย่นแปลงความช่วยเหลอืเป็นการจัดซือ้ปุ๋ยอนิทรย์ีแทน โดยจ�าเลย
ที ่๑ มหีนังสือลงวนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ ถงึเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรี
อนุมัติงบกลางให้กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
ซึง่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีจ่ะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกษตรกรท�าปุย๋อนิทรย์ีในลกัษณะ
ที่พึ่งพาตนเอง ไม่ใช่จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง
เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัย	และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนนิการจัดซือ้ปุย๋อินทรย์ี	(ปุย๋หมกั)
โดยวิธีประกาศประกวดราคา	 จ�านวน	 ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐	 กิโลกรัม	 วงเงิน	 ๔๐๗,๘๔๙,๘๕๒	 บาท
ซึง่จ�าเลยที ่๑ ในฐานะรฐัมนตรเีจ้าสงักดัเป็นผูม้อี�านาจอนมุตัริบัราคา จ�าเลยทัง้สองมอี�านาจ หรอืหน้าที่
ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือด�าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคารู้หรือมีพฤตกิารณ์
ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาครั้งนี้มีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ละเว้นไม่ด�าเนินการ เพื่อให้มี
การยกเลิกการด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา และจ�าเลยท้ังสองกระท�าการใด ๆ โดยมุง่หมาย
มิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้าท�าการเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้มีสิทธิท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ	 เมื่อวันท่ี	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๕	 ระหว่างที่
กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนินการประกวดราคา	นายวิชัย	ชัยจิตวณิชกุล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี	 มีหนังสือเสนอญัตติด่วน	 ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวซึ่งส่อไป
ในทางทจุรติ	จ�าเลยที	่๑	สัง่การให้นายเจรญิ	จรรย์โกมล	ประธานคณะกรรมการก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน
ตามนโยบายเกษตรของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและจัดประชมุในทีป่ระชมุ
มีข้อสังเกตว่า การก�าหนดเงื่อนไขประกวดราคามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายย่อย
และเปิดโอกาสให้มีการรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์จากหลายบริษัทเป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผล
ท�าให้มผีูเ้ข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย โดยมผีูย่ื้นซองเสนอราคาเพยีง ๓ ราย เสนอราคาใกล้เคียงกนั
มีลักษณะของการสมยอมราคาหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	 ควรแบ่งการจัดซื้อ
ให้ส่วนภมูภิาคจดัซือ้เอง	แต่ไม่มกีารรายงานผลการประชมุให้จ�าเลยที	่๑	ทราบ	และจ�าเลยที	่๑	ได้ละเว้น
เพิกเฉยไม่ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร	และงบประมาณของประเทศ	
	 	 วันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๔๕	ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ	สภาผู้แทนราษฎร	มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจ�าเลยที่	๑	ผ่านจ�าเลยที่	๒	แจ้งว่า	คณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มคีวามเห็นว่า	การจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีดงักล่าวน่าเชือ่ว่ามข้ีอพริธุและไม่เหมาะสมหลายประการ	ขอให้ระงบั
การท�าสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์และให้จ�าเลยที่	๑	แจ้งผลการสั่งการให้ทราบด้วย	ต่อมาวันที่	๒๙	สิงหาคม	
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๒๕๔๕	 จ�าเลยที่	 ๒	 มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
มีเนื้อหาเป็นข้อมูลเดิมท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเคยชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติประพฤตมิชิอบสภาผูแ้ทนราษฎรแล้วโดยไม่ปรากฏว่าจ�าเลยที	่๑	ด�าเนินการตรวจสอบเพือ่ให้
เกดิความกระจ่างแต่อย่างใด	และวันที	่๓	กนัยายน	๒๕๔๕	กรมส่งเสรมิการเกษตรมบีนัทกึข้อความสรปุผล
การประกวดราคาจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีว่าชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	มคีณุสมบตัถูิกต้อง
ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดเพยีงรายเดยีวเหน็ควรรับราคาในการจัดซ้ือปุย๋อนิทรีย์	๑๓๑,๕๖๗,๑๖๐	กโิลกรมั	
ในราคา	๓๖๗,๐๗๒,๓๗๖.๔๐	บาท	
	 	 วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๔๕	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีบันทึกข้อความถึงจ�าเลยที่	๑
ผ่านจ�าเลยที	่๒	ว่า	เนือ่งจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบมหีนงัสอื
ด่วนท่ีสุด	 ลงวันท่ี	 ๒๒	สิงหาคม	๒๕๔๕	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้
กรมส่งเสรมิการเกษตรระงบัการท�าสญัญาแล้วแจ้งผลให้ทราบ	ดงันัน้เหน็ควรให้คณะกรรมาธกิารป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบเพกิถอนความเหน็หรอืกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดทีแ่สดงว่า
พอใจกับค�าชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน	 เม่ือด�าเนินการแล้วจึงเห็นควรอนุมัติรับราคา	
	 	 วนัที	่๑๑	กนัยายน	๒๕๔๕	จ�าเลยที	่๒	บนัทกึต่อท้ายถงึจ�าเลยที	่๑	โดยบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิว่า	“...บดันี้
ประธานอนกุรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมชิอบ	มหีนังสอืลงวันที	่๑๑	กนัยายน	
๒๕๔๕	รับทราบการด�าเนินการจัดหาปุ๋ยว่าเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.	๒๕๓๕	แล้ว	จึงเห็นควรรับราคา...”	จ�าเลยที่	๑	ลงนามเห็นชอบและอนุมัติรับราคาในวันเดียวกัน
ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วหนังสอืของประธานอนกุรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ
มไิด้แจ้งว่าการจัดหาปุ๋ยอนิทรีย์เป็นไปตามระเบยีบแต่อย่างใด และวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๔๕ ประธาน
อนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๔๕๔/๒๕๔๕ ถึงจ�าเลยที่ ๑ 
ว่าการจัดซือ้ปุ๋ยอนิทรีย์ดังกล่าวน่าจะไม่มกีารแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและได้แจ้งให้กรมส่งเสรมิ
การเกษตรระงับการลงนามท�าสัญญาไว้ก่อน ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รบัเม่ือวนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๔๕ แต่จ�าเลยท้ังสองประวงิเวลาให้ล่าช้าโดยจ�าเลยที ่๑ 
ลงนามรบัทราบ เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๔๕ ซึง่เป็นเวลาหลังจากท่ีกรมส่งเสรมิการเกษตรท�าสญัญา
กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ไปแล้ว โดยมีเจตนาเพื่อละเว้นไม่ด�าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระงับการท�าสัญญาอันแสดงว่าจ�าเลยทั้งสองรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏ
แจ้งชดัว่าควรรูว่้าการเสนอราคาครัง้นีม้กีารกระท�าผดิตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งหมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
เพื่อเอื้ออ�านวยประโยชน์แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ผู้เสนอราคาให้เป็น
ผู้มีสิทธิท�าสัญญากับกรมส่งเสริมการเกษตร
	 	 ภายหลังท�าสัญญาปรากฏว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ผิดสัญญา
โดยน�าปุย๋อนิทรย์ีทีย่งัไม่ผ่านการตรวจรับและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก�าหนดในสญัญาไปแจกจ่าย
ให้แก่เกษตรกร	 จากการตรวจสอบพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่แจกจ่ายมีธาตุอาหารต�่าและอาจมีสารพิษ
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ที่ลดการเจริญเติบโตของพืชซ่ึงไม่เหมาะสมที่จะน�ามาเป็นปุ๋ย	 เมื่อครบก�าหนดเวลาในสัญญาชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ไม่สามารถส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ได้ครบถ้วน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงบอกเลิกสัญญา ต่อมาศาลฎีกามีค�าพิพากษาที่ ๑๐๔๐๔/๒๕๕๔ ว่า ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นฝ่ายผิดสัญญา	 เหตุเกิดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แขวงบ้านพานถม	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐,	๑๒	ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๘๓,	๑๕๗

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 ทางไต่สวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงประกอบรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิ
(คณะกรรมการ	ป.ป.ช.)	แล้ว	กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง ค�าฟ้องโจทก์บรรยายไม่ครบองค์ประกอบของความผิดและเคลือบคลุม
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	การด�าเนนิคดใีนระบบไต่สวนศาลต้องพจิารณาค้นหาความจรงิเป็นหน้าที่
ของศาลทีต้่องตรวจค�าฟ้องว่าชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ก่อนท่ีจะมคี�าสัง่ประทับฟ้อง จ�าเลยจึงไม่อาจ
ยกเร่ืองฟ้องไม่ครบองค์ประกอบของความผิดหรือฟ้องเคลือบคลุมมาเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อให้ศาล
ยกฟ้องได้	 แม้ว่าข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๘	วรรคหนึง่	จะก�าหนดให้	“ฟ้องต้องท�าเป็นหนงัสอืมข้ีอความตามทีบั่ญญตัิ
ไว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๕๘	และต้องมข้ีอความเป็นการกล่าวหาเก่ียวกบั
เรือ่งการร�า่รวยผิดปกติ	การกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรอื
กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าทีห่รือทจุรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายอืน่	และต้องระบพุฤตกิารณ์ทีก่ล่าวหา
ว่ากระท�าความผิดพร้อมทั้งช้ีช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนพอที่จะด�าเนินกระบวนพิจารณาไต่สวน
ข้อเทจ็จรงิต่อไปได้”	เป็นเรือ่งการก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการบรรยายค�าฟ้องของโจทก์เพือ่ให้จ�าเลยต่อสูค้ดี
ได้ถูกต้องและศาลจะได้ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการไต่สวนเท่านั้น	หากจ�าเลยเห็นว่าค�าฟ้องโจทก์
บรรยายไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดดงักล่าว ท�าให้จ�าเลยไม่เข้าใจข้อหาแห่งค�าฟ้อง จ�าเลยย่อมมีสทิธิ
แถลงต่อศาลก่อนหรอืในขณะทีศ่าลอ่านและอธบิายฟ้องให้จ�าเลยฟังเพือ่ให้ศาลสัง่ให้โจทก์ชีแ้จงข้อหา
ตามค�าฟ้องหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดแห่งค�าฟ้องจนจ�าเลยเข้าใจ
	 	 ส�าหรับคดีนี้ในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกศาลได้อ่านและอธิบายค�าฟ้องให้จ�าเลยทั้งสองฟังแล้ว
จ�าเลยทั้งสองยืนยันให้การปฏิเสธโดยมิได้แถลงต่อศาลว่าไม่เข้าใจค�าฟ้องแต่อย่างใด	และยืนยันให้การ
ปฏเิสธตลอดทกุข้อกล่าวหา	จ�าเลยทัง้สองไม่อาจยกข้อต่อสูว่้าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็นข้อต่อสูอ้กี	
คดีจึงไม่มีประเด็นฟ้องขาดองค์ประกอบของความผิดและฟ้องเคลือบคลุมให้ต้องวินิจฉัย
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  ประเดน็ทีส่อง จ�าเลยที ่๒ กล่าวอ้างว่า คณะอนกุรรมการไต่สวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของ
ข้อเท็จจริง เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์	 และเรื่องนายวิชัย		
ชัยจิตวณิชกุล	มีหนังสือเสนอญัตติด่วนขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งนายเจริญ	จรรย์โกมล	
ได้ตรวจสอบและจดัประชุมแล้วมีการตัง้ข้อสงัเกตหลายประการทีเ่ป็นข้อบ่งชีว่้ามกีารสมยอมราคาและ
หลกีเล่ียงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมกับเรือ่ง	ประธานอนุกรรมาธกิารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น	
มหีนงัสอืลงวนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๔๕	ถงึจ�าเลยที	่๑	แจ้งว่าการจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีครัง้น้ีน่าจะไม่มกีารแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมและขอให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรระงับการท�าสัญญาไว้ก่อน	แต่โจทก์กลับน�า
ข้อเทจ็จรงิทัง้ ๓ กรณดีงักล่าวมาบรรยายฟ้องจ�าเลยที ่๒ โดยคณะอนกุรรมการไต่สวนทราบข้อเทจ็จรงิ
ดังกล่าวดี แต่จงใจละเว้นไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้จ�าเลยที่ ๒ ทราบเพื่อให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา ท�าให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และพนักงาน
อยัการมีข้อจ�ากัดในการพจิารณา ไม่มโีอกาสพจิารณาพยานหลกัฐานแก้ข้อกล่าวหาของจ�าเลยที ่๒
เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ และคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนยังจงใจแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าท่ีอ้างว่า
จ�าเลยที่ ๒ กระท�าความผิด ท�าให้การไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลให้
พนักงานอัยการโจทก์ ไม่มีอ�านาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐
	 	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เม่ือบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาจ�าเลยที่	๒	ลงวันท่ี	๑๑	มกราคม	๒๕๕๑
คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อเท็จจรงิและพฤตกิารณ์ในการกระท�าความผดิพร้อมกบัแจ้งกล่าวข้อหา
ให้จ�าเลยที	่๒	ทราบแล้ว	ส่วนข้อเท็จจรงิทัง้สามกรณทีีจ่�าเลยที ่๒ กล่าวอ้างว่าคณะอนกุรรมการไต่สวน
ไม่ได้แจ้งจ�าเลยที่ ๒ ทราบน้ัน เป็นข้อเท็จจริงในรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเท่าน้ัน
จงึไม่ท�าให้จ�าเลยที ่๒ ขาดโอกาสแสดงพยานหลกัฐานแก้ข้อกล่าวหาและไม่ท�าให้การไต่สวนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ส่วนข้อทีจ่�าเลยที	่๒	ต่อสูว่้าคณะอนุกรรมการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิม่เติมแก่จ�าเลยท่ี	๒
ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๓
แต่จงใจไม่แจ้งข้อเท็จจริงที่กล่าวหาว่าจ�าเลยที่	 ๒	 กระท�าความผิดน้ัน	 เน่ืองจากโจทก์มิได้ยื่นฟ้อง
จ�าเลยที	่๒	ในข้อหาทีแ่จ้งเพิม่เตมิดังกล่าว	จึงไม่เป็นประเด็นต้องวินิจฉยั	โจทก์จึงมอี�านาจฟ้องจ�าเลยที	่๒
  ประเด็นที่สาม จ�าเลยทั้งสองร่วมกันกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ หรือไม่
	 	 การวินิจฉัยในประเด็นนี้	มีข้อพิจารณาส�าคัญอยู่หลายประการ	ดังนี้
  ประการแรก การเสนอราคาจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีตามฟ้องมกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญติั
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
	 	 เมื่อพิจารณาส�านวนการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและส�านวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ที่มีการสอบสวนพยานหลักฐานโดยละเอียดถี่ถ้วนเก่ียวกับ
การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
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พ.ศ.	๒๕๔๒	จากพยานหลักฐานดังกล่าวมีความเชื่อมโยงให้เห็นถึงข้อพิรุธหลายประการว่าการจัดซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ในคร้ังนี้มีความผิดปกติส่อไปในทางไม่สุจริต	มีการด�าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในข้อหาความผิด
ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๒	นอกจากนี้
ยังปรากฏว่ามีการร้องเรียนจากหลายฝ่ายว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้	 เช่น	ส�านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ	คณะกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ	สภาผูแ้ทนราษฎร	
สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน	(๑)	ในท้ายที่สุดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
กไ็ม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาให้ครบถ้วนได้อย่างแท้จรงิ	จนต่อมามคี�าพพิากษาศาลฎกีาวนิจิฉยัว่าชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 เป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยมีการปฏิบัติที่ส่อไปในทางไม่สุจริต	
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงบ่งชี้ว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้มีความผิดปกติมาตั้งแต่ต้น
  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลอืเป็นปุย๋เคมแีต่มกีารเปลีย่นแปลงความช่วยเหลอื
เกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งเดียวเป็นจ�านวนมากถึง ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐ 
กิโลกรัม ด้วยการรวบรวมความช่วยเหลือหลายภัยมาด�าเนินการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในคราวเดียว
ทีส่่วนกลาง  ประกอบด้วย	ภัยจากกรณฝีนทิง้ช่วง	อทุกภยัจากร่องความกดอากาศต�า่	อุทกภยัจากพายุ
ดิเปรสชั่นอุซางิ	และภัยแล้งปี	๒๕๔๕	ท�าให้ต้องมีการจัดซื้อจ�านวนมากซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งที่
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	มีหนังสือลงวันที่	๔	เมษายน	๒๕๔๕	ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	แจ้งว่าคณะรฐัมนตรีมีมติอนมุตังิบกลางประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๔๕	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	กรณีฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยเนื่องจากร่องความกดอากาศต�่า	ส่วนงบประมาณ
ส�าหรบัอุทกภัยจากพายดีุเปรสช่ันอซุางยิงัอยูร่ะหว่างเสนอของบประมาณผ่านคณะกรรมการกลัน่กรอง
โครงการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั	ิ“อซุาง”ิ	ตามค�าสัง่ของนายกรฐัมนตรซีึง่ยงัต้องใช้ระยะเวลา
อกีระยะหนึง่จงึจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	หากจัดซือ้ปุย๋อนิทรย์ีส�าหรบั	๒	ภยั	ทีไ่ด้รบังบประมาณ
มาแล้วไปก่อนย่อมท�าได้และสามารถแจกจ่ายปุ๋ยแก่ประชาชนทันฤดูฝนแต่กองแผนงาน กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีบันทึก ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ขออนุมัติอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดซ้ือ
ปุย๋อนิทรย์ีเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัอซุางิ จ�านวน ๗๔,๖๗๑,๕๖๐ กโิลกรมั วงเงิน ๒๑๖,๕๔๗,๕๒๔ บาท 
ทั้งท่ีในขณะนั้นคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติอนุมัติงบประมาณส�าหรับอุทกภัยอุซางิ และไม่ได้มีการ
น�าเรื่องการช่วยเหลือในกรณีอุทกภัยอุซางิเข้าประชุมในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปล่ียนแปลงหลักการซึ่งเดิมช่วยเหลือเป็นปุ๋ยเคมี
เป็นช่วยเหลือด้วยปุ๋ยอนิทรย์ีเหมือนเช่นกรณภียัจากฝนทิง้ช่วงและอทุกภยัจากร่องความกดอากาศต�า่
แต่คณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกลับมีมติให้ช่วยเหลือด้วยปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
	 	 การรวมจัดซื้อที่ส่วนกลางจ�านวนมากเช่นนี้	ท�าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะเข้าเสนอราคา
จะต้องวางเงนิประกนัตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	ข้อ	๑๔๒	ซึง่ก�าหนดให้
ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกนัซองร้อยละ	๕		โดยการจัดซ้ือปุย๋อนิทรย์ีครัง้น้ีต้องวางหลกัประกันซอง	
เป็นเงิน	๒๐,๔๐๐,๐๐๐	บาท	ท�าให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการเงินสูงเท่านั้น
ที่สามารถเข้าเสนอราคาได้	ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันน้อยรายดังจะเห็นได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน
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ได้สอบปากค�าผู้ประกอบการที่ซื้อซองประกาศประกวด หลายรายให้ถ้อยค�าว่าไม่สามารถยื่นเสนอ
ราคาได้เพราะเหตุไม่สามารถหาหลักประกันซองได้	นอกจากนี้การรวมจัดซื้อปริมาณมาก	ๆ	 เช่นน้ี
ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อได้ง่าย
	 	 ส�าหรบัขัน้ตอนการก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัซือ้ปุย๋อนิทรีย์	มกีารก�าหนดให้ผู้มสีทิธิเสนอราคา
ต้องมผีลงานการจ�าหน่ายปุย๋อินทรย์ีทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกับส่วนราชการหรอืหน่วยงานรฐัวสิาหกิจ
ภายใต้สญัญาเดยีวในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท�าให้มผีูผ้ลิตปุย๋ท้ังระบบท่ีมีคุณสมบตัิ
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเพียง ๗ ราย จึงเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจ�ากัดผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้น้อยลง	แม้อ้างว่าการจดัซือ้ครัง้เกิดเหตไุด้ปรบัลดลงเหลอืร้อยละ	๒.๕	ของวงเงนิทีจั่ดซ้ือน้ัน	จากเดมิ
ที่เคยจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เมื่อปี	๒๕๔๔	มีการก�าหนดในเรื่องผลงานร้อยละ	๑๐	ของเงินที่จัดซื้อก็ตาม
	 	 ข้อเท็จจริงได้ความว่าการก�าหนดในเรื่องผลงานของผู ้มีสิทธิเสนอราคาของการจัดซ้ือ
ทั้งสองครั้งในปี ๒๕๔๔ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน หาใช่ก�าหนดที่ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จัดซ้ือ
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอ้างไม่ และปริมาณของปุ๋ยอินทรีย์ท่ีจะจัดซื้อ
ในครั้งนี้มีจ�านวนมากถึง ๑๔๐,๖๓๗,๘๘๐ กิโลกรัม มากกว่าการจัดซื้อท้ังสองครั้งเมื่อปี ๒๕๔๔
ถึง ๑๐ กว่าเท่าตัว ย่อมไม่อาจน�าหลักเกณฑ์เรื่องผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจัดซื้อ
ในปี ๒๕๔๔ มาใช้กับการจัดซื้อในครั้งนี้ได้ นอกจากนี้การจัดซื้อครั้งนี้ยังมีข้อก�าหนดว่า	ผู้เสนอราคา
ต้องมีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ยื่นซองเสนอราคาจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของจ�านวน
ปุ๋ยอินทรีย์ที่จะจัดซื้อทั้งหมด	ข้อเท็จจริงได้ความจากการไต่สวนว่า ไม่มีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รายใด
มีจ�านวนสต็อกปุ๋ยอินทรีย์มากถึงร้อยละ ๕๐ หรือ ๗๐,๓๑๘,๙๔๐ กิโลกรัม แม้แต่รายเดียว จึงเป็น
การก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาที่ไม่สมเหตุผลและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
	 	 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดซื้อปุ ๋ยอินทรีย์ในคร้ังเกิดเหตุ	 มีความผิดปกติและส่อพิรุธ
หลายประการดังวินิจฉัยข้างต้น	 ท้ัง	 ๆ	 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาหลายครั้ง
ย่อมมีข้อมูลของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมย่อมสามารถ
ขอจากกรมวชิาการเกษตรซึง่เป็นหน่วยงานมหีน้าทีร่บัแจ้งสถานทีผ่ลติจากผูผ้ลติตามพระราชบญัญติัปุย๋
พ.ศ.	๒๕๑๘	ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามฟ้องได้มีการกระท�าความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
  ประการทีส่อง จ�าเลยทัง้สองรูห้รอืมพีฤติการณ์ปรากฏชดัแจ้งว่าควรรูว่้าการเสนอราคาจดัซือ้
ปุ๋ยอินทรีย์ตามฟ้อง มีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
	 	 ข้อเทจ็จริงได้ความว่า	เมือ่วันที	่๑๐	กรกฎาคม	๒๕๔๕	ระหว่างทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรด�าเนินการ
ประกวดราคาจัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์	 นายวิชัย	 ชัยจิตวณิชกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี
มีหนังสือถึงจ�าเลยที่	๑	ผ่านนายเจริญ	จรรย์โกมล	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ตามนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า	การประกวดราคาจัดซ้ือปุย๋อินทรย์ีของ
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง
วันที่ ๘ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

จุลนิติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต	จ�าเลยที่	๑	สั่งการให้	นายเจริญ	ด�าเนินการ
ตรวจสอบและมีการจัดประชุมโดยมีการประชุมในวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๔๕	ในที่ประชุมอภิปราย
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์หลายประการ	 เช่น	 ราคาที่มีผู ้เสนอราคา
สูงกว่าความเป็นจริงมากท�าให้สงสัยว่าจะมีการสมยอมราคา	การรวมจัดซ้ือปริมาณมากที่ส่วนกลาง	
ท�าให้ผูเ้สนอราคารวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและต้องมเีงินประกนัสงู	ส่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย
ท�าให้รฐัได้สนิค้าในราคาสงูเกนิจรงิ	ทีป่ระชมุไม่ได้ลงมต	ิแต่ได้ตัง้ข้อสงัเกตหลายประการทีส่อดคล้องกบั
ข้อร้องเรียนของนายวิชัย	แต่หลังจากการประชุม นายเจริญ กลับไม่ได้มีการรายงานผลการประชุม
ให้จ�าเลยที ่๑ ทราบและไม่ได้มกีารพดูคยุกบัจ�าเลยท่ี ๑ ถอืว่าเป็นเรือ่งผดิปกติวสิยัของรัฐมนตรผีูม้อี�านาจ
มหีน้าทีก่�ากบัดแูลทีม่กีารกล่าวหาว่ามกีารทจุรติในการจดัซือ้ซึง่เป็นข้อกล่าวหาทีร้่ายแรงอาจก่อให้เกดิ
ความเสียหายแก่งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผูป้ระสบภยั พฤตกิารณ์ของ
จ�าเลยที่ ๑ ที่ละเลยการตรวจสอบการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์นับเป็นข้อพิรุธ
	 	 ข้อเท็จจรงิยงัได้ความอกีว่า	ในวันที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๔๕	คณะอนกุรรมาธกิารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ
เบือ้งต้น	ในคณะกรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤติมชิอบ	สภาผูแ้ทนราษฎรได้เรยีก
อธบิดีกรมส่งเสรมิการเกษตรไปช้ีแจงเกีย่วกบัการจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ี	ในทีป่ระชุมมกีารอภปิรายและซกัถาม
ข้อผดิปกตเิกีย่วกบัการจดัซ้ือปุย๋อนิทรีย์	ในทีส่ดุทีป่ระชมุขอให้กรมส่งเสรมิการเกษตรส่งเอกสารเพิม่เติม
เพือ่ประกอบการพจิารณา	ต่อมาเมือ่วันที	่๒๒	สงิหาคม	๒๕๔๕	กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ส่งเอกสารไปให้
ตามทีร้่องขอ	ในวนัเดยีวกนันัน้เองประธานคณะกรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประพฤติ
มชิอบ สภาผูแ้ทนราษฎร มีหนังสือด่วนท่ีสดุถงึจ�าเลยท่ี ๑ ผ่านจ�าเลยท่ี ๒ ขอให้ระงบัการท�าสญัญา
ซือ้ปุ๋ยอินทรย์ี เน่ืองจากคณะอนุกรรมาธกิารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นในคณะกรรมาธกิารป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบพจิารณาแล้วน่าเชือ่ว่าการจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีมข้ีอพริธุและ
ไม่เหมาะสมหลายประการ จ�าเลยที ่๑ เพยีงแต่สัง่ให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตรส่งมอบข้อมลูทีเ่คย
มอบให้แก่คณะอนกุรรมาธกิารตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบือ้งต้นมาให้จ�าเลยท่ี ๑ ประกอบการพจิารณา
และเรยีกอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตรเข้าช้ีแจงต่อจ�าเลยท่ี ๑ เท่านัน้ แล้วให้จ�าเลยท่ี ๒ ส่งข้อมลูเดมิ
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเคยมอบให้แก่คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นไปให้
คณะอนกุรรมาธกิารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิอกีครัง้หนึง่ ซึง่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อนัใดในการตรวจสอบ 
ทั้งที่ในขณะนั้นปรากฏข่าวและมีการร้องเรียนต่อกรรมาธิการหลายคณะว่ามีพฤติการณ์ทุจริตในการ
จัดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้แต่จ�าเลยที่	๑	 เพียงแต่เรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจในการจัดซื้อจัดจ้างซ่ึงถือได้ว่า
เป็นผูถู้กร้องเรยีนมาช้ีแจงเท่านัน้แทนทีจ่ะแต่งตัง้คณะกรรมการคนกลางมาท�าการตรวจสอบเพือ่ให้ได้
ความกระจ่างชัด	ต่อมาเม่ือวันที ่๓ กนัยายน ๒๕๔๕ กรมส่งเสรมิการเกษตร ท�าบนัทกึข้อความสรปุผล
การประกวดราคาว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพียงรายเดียว เห็นควรรับราคา
ในการจดัซือ้ปุย๋อนิทรย์ีจ�านวน ๑๓๑,๕๖๗,๑๖๐ กโิลกรมั เป็นเงนิ ๓๖๗,๐๗๒,๓๗๒.๔๐ บาท ขอให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ�าเลยที่ ๑ เพ่ืออนุมัติรับราคา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ท�าบนัทกึข้อความลงวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๔๕ ถงึจ�าเลยท่ี ๑ ผ่านจ�าเลยท่ี ๒ ว่าเนือ่งจาก
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๖๐ จุลนิติ

คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ระงบัการท�าสญัญาแล้วแจ้งผลให้ทราบ ดังนัน้ เห็นควรให้คณะกรรมาธกิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบเพิกถอนความเห็น หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีแสดงว่าพอใจ
ค�าชีแ้จงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนงัสอื ที ่กษ ๐๑๐๐/๖๐๐๙ ลงวนัที ่๒๙ สิงหาคม 
๒๕๔๕ ก่อน เมื่อได้ด�าเนินการแล้วจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติรับราคาการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามที่
กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอต่อไป
	 	 ในวันรุ่งขึ้น	 จ�าเลยที่	 ๒	 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอทราบผล
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	และสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งโทรสาร
หนงัสอืของนายสพุล	ฟองงาม	ประธานอนกุรรมาธิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น	เลขที	่๓๔๗/๒๕๔๕
ลงวนัที	่๑๑	กนัยายน	๒๕๔๕	ถงึจ�าเลยที	่๑	ว่า	บดันี	้คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบ้ืองต้น
ได้รับหนังสือด่วนที่สุด	ที่	 กษ	๐๑๐๐/๖๐๐๙	ลงวันท่ี	๒๙	สิงหาคม	๒๕๔๕	ที่ส่งรายละเอียดและ
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการจัดซื้อปุ ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	 ในวันเดียวกับที่ได้รับ
โทรสารจ�าเลยที่	๒	เกษียณสั่งในบันทึกข้อความของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงจ�าเลยที่	๑	ว่า
บดันีค้ณะอนกุรรมาธกิาร	ป.ป.ช.	ได้มหีนังสอืด่วนทีส่ดุ	ที	่๔๓๔/๒๕๔๕	ลงวันที	่๑๑	กันยายน	๒๕๔๕
รับทราบการด�าเนินการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวว่าเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	
พ.ศ.	๒๕๓๕	แล้ว	จึงเห็นควรรับราคา	จ�าเลยที่	๑	ลงนามเห็นชอบและอนุมัติรับราคาในวันเดียวกัน
พฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า จ�าเลยทั้งสองบิดเบือนข้อเท็จจริง และเร่งรีบในการอนุมัติรับราคา
การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์คร้ังน้ี ทั้งที่หนังสือของประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น เพียงแต่แจ้งว่าได้รับหนังสือลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไว้แล้วเท่าน้ัน คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบือ้งต้นยังมไิด้พจิารณารายละเอยีด
ในหนังสือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพอใจค�าชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นแต่อย่างใด	ส่วนที่จ�าเลยทั้งสองเบิกความ
ท�านองว่า	หนงัสือของคณะอนกุรรมาธิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นไม่ได้แจ้งว่ายงัตดิใจในค�าชีแ้จง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�าให้เข้าใจว่าคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ไม่ได้ตดิใจแล้วนัน้เห็นว่า	ข้อความในหนังสอืของคณะอนกุรรมาธิการมคีวามชดัเจนอยูใ่นตวัว่าเป็นเพยีง
การตอบรับว่าได้รับหนังสือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว	ย่อมไม่มีเหตุให้เข้าใจตามที่จ�าเลย
ทั้งสองกล่าวอ้าง	 หากมีข้อสงสัยประการใด	 จ�าเลยทั้งสองก็สามารถสอบถามกลับไปยัง	 นายสุพล
ผูอ้อกหนงัสือได้ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสงักัดพรรคการเมอืงเดยีวกัน	ข้ออ้างของจ�าเลย
ทั้งสองฟังไม่ขึ้น
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง
วันที่ ๘ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

จุลนิติ

  ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ นายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๔๕๔/๒๕๔๕ ถึงจ�าเลยที่ ๑ ว่าการจัดซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ดังกล่าวน่าจะไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ประกอบกับสื่อมวลชนลงข่าวเกี่ยวกับ
การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว จึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรระงับการลงนามท�าสัญญาไว้ก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของรัฐ พร้อมกับแนบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อสังเกตของโครงการดังกล่าวเพื่อด�าเนินการต่อไป โดยส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ แต่จ�าเลยท่ี ๑ ลงนาม
รับทราบ เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ อันเป็นเวลาหลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรท�าสัญญา
ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด แล้ว เห็นว่า พฤติการณ์
ดังกล่าวแสดงโดยแจ้งชัดว่าจ�าเลยทั้งสองประวิงเวลาให้ล่าช้าจนกรมส่งเสริมการเกษตรลงนาม
ในสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์แล้วจึงมาลงนามรับทราบ	เนื่องจากหนังสือของประธานอนุกรรมาธิการ
เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๔๕	 เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังติดใจในค�าชี้แจงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และมีความเห็นว่าการจัดซ้ือ
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้มีการทุจริต	และจ�าเลยทั้งสองก็ไม่ได้ด�าเนินการอย่างใดเพื่อให้มีการยกเลิกสัญญา
ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว	ส่วนที่จ�าเลยที่	๑	อ้างว่าจ�าเลยที่	๑	ไม่ทราบว่าส�านักเลขานุการรัฐมนตรี
ได้รับหนังสือของประธานอนุกรรมาธิการเมื่อใด	แต่คณะกลั่นกรองงานของจ�าเลยที่	 ๒	 ได้เสนอ
ให้จ�าเลยที่	๑	ลงนามรับทราบเมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๔๕	ทั้งจ�าเลยที่	๑	ก็ไม่ทราบก�าหนดวัน
ท�าสญัญาซือ้ขายปุย๋อนิทรย์ีระหว่างกรมส่งเสรมิการเกษตรกับชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	
จ�ากัด	 เนื่องจากเป็นอ�านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู ้ก�าหนดวันท�าสัญญา
และข้อที่จ�าเลยที่	๒	อ้างว่า	 เมื่อวันที่	๑๘	และ	๑๙	กันยายน	๒๕๔๕	จ�าเลยที่	๒	 ไม่ได้เข้าท�างาน
ณ	 ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้วน้ัน	 โจทก์น�า นางสาวยุวดี
แก้วผ่องศร ีเข้าไต่สวนประกอบเอกสารสมดุรบั - ส่งหนงัสือของส�านกังานเลขานกุารรฐัมนตรตีามเอกสาร
หมาย จ.๕๓ ได้ความว่า ในวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๔๕ มหีนงัสือส่งมาถงึส�านกังานเลขานุการรัฐมนตรี
อย่างน้อยจ�านวน ๙ ฉบับ และในวันเดียวกันกับที่หนังสือส่งมาถึง จ�าเลยที่ ๑ ได้ลงนามในหนังสือ
ส่งถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑ ฉบับ และลงนามรับทราบ ๑ ฉบับ และในวันรุ่งขึ้น จ�าเลยที่ ๑
ยังลงนามรับหนังสือ ๑ ฉบับ แสดงให้เห็นว่าในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันท่ีหนังสือ
ของประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นส่งมาถึงส�านักเลขานุการรัฐมนตรีน้ัน
จ�าเลยที ่๑ อยูป่ฏบิตัหิน้าที ่ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า จ�าเลยที ่๑ ได้รบัหนงัสอืของประธานอนกุรรมาธกิาร
ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นตัง้แต่วนัท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ประวงิเวลาไม่ยอมลงนามรับทราบ
รอจนกระทัง่กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสญัญาซือ้ขายปุย๋อนิทรย์ีกบัชมุนมุสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด แล้วจึงมาลงนามรับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งระงับการท�าสัญญาซื้อขาย
ปุ๋ยอินทรีย์ ข้ออ้างของจ�าเลยทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น
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	 	 เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้ความเกี่ยวกับการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตัง้แต่การเสนอของบกลางเพือ่ด�าเนนิการเป็นต้นมาว่า	การเสนอราคาจัดซ้ือปุย๋อินทรย์ีของกรมส่งเสรมิ
การเกษตรมกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว	 ประกอบกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของจ�าเลยทั้งสอง
ที่ได้ความในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติรับราคาการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว	ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
จ�าเลยที่ ๑ ซึ่งมีอ�านาจหรือหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมส่งเสริมการเกษตรรู้ว่าการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการ
กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ละเว้นไม่ด�าเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซ้ือ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว	ส่วนจ�าเลยที่	๒	แม้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรี	มีอ�านาจหน้าที่
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ.	๒๕๓๘	มาตรา	๓	 (๑)	 ให้ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล	พิจารณา
วิเคราะห์	 และกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี	 รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี	แต่ก็เป็นหน้าที่ทั่วไป	แต่เมื่อจ�าเลยที่ ๒ ไม่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ�านาจหรือหน้าที่เกี่ยวกับ
การจดัซ้ือปุย๋อนิทรีย์ในครัง้นี ้จงึไม่อาจถือว่าจ�าเลยท่ี ๒ เป็นเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรัฐ ผูม้อี�านาจ
หรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนี้
ตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ จ�าเลยที ่๒
ย่อมขาดคุณสมบัติในฐานะเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิดตามมาตราดังกล่าว แต่เป็นความผิดฐาน
เป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
	 	 องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า	 จ�าเลยที่	 ๑	 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐	ส่วนจ�าเลยที่	๒	
มคีวามผดิฐานเป็นผูส้นบัสนนุการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเก่ียวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐	ประกอบประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๘๖
  ประการสุดท้าย จ�าเลยทั้งสองร่วมกันกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ หรือไม่
	 	 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า	 การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการก�าหนด
เงื่อนไขในการประกวดราคาที่ไม่เหมาะสมหลายประการ	เช่น	ก�าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีสต็อกปุ๋ย
อินทรีย์จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ของจ�านวนท่ีจะจัดซื้อซึ่งมีปริมาณมาก	การจัดซื้อปริมาณมาก
ที่ส่วนกลางต้องมีเงินประกันสูง	 การก�าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานจ�าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญาเดียวในวงเงินจ�านวนไม่น้อยกว่า	
๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	อันมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายย่อยและเอ้ืออ�านวยแก่ผู้เข้า
ท�าการเสนอราคาที่มีความสามารถในการรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์และมีเงินทุนในการด�าเนินกิจการสูง
ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อยรายจากผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาจ�านวน ๒๔ ราย
มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาจ�านวนเพียง ๕ ราย และมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจ�านวน
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จุลนิติ

เพยีง ๓ ราย โดยเสนอราคาใกล้เคยีงกนัมลีกัษณะของการสมยอมราคาหลกีเลีย่งการแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรมและผลการประกวดราคากป็รากฏว่ามชีมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	เป็นผูเ้สนอ
ราคาทีม่คีณุสมบตัผ่ิานเกณฑ์เพยีงรายเดยีว	โดยเงือ่นไขทีก่�าหนดในการประกวดราคาจัดซ้ือปุย๋อนิทรย์ี
อนัเป็นเหตุให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	เป็นผูช้นะการประกวดราคาเพยีงรายเดยีว	
ปรากฏว่ามีการร้องเรียนและทักท้วงจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีความเห็นว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวน่าเชื่อว่ามีข้อพิรุธ
และความไม่เหมาะสมหลายประการขอให้ระงับการท�าสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จ�าเลยที่ ๑ ไม่ท�าการ
ตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อพิรุธ แต่กลับมีพฤติการณ์ไปในทางอ�านวยให้เกิดผลต่อการ
ท�าสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ดังได้วินิจฉัยข้างต้นแล้ว พยานหลักฐานในคดีนี้จึงมีน�้าหนักและ
เหตุผลให้รับฟังได้ว่าการที่จ�าเลยทั้งสองกระท�าความผิดดังวินิจฉัยมาแล้ว โดยมุ่งหมายมิให้การ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมเพือ่เอือ้อ�านวยแก่ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ผูเ้ข้า
ท�าการเสนอราคาให้เป็นผูม้สีทิธทิ�าสัญญาซือ้ขายปุย๋อนิทรย์ีกบักรมส่งเสรมิการเกษตร	เป็นความผดิ
ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๒	
นอกจากนีก้ารกระท�าของจ�าเลยทัง้สองในบทความผดิทัง้สองกรณดีงัได้วนิจิฉยัมาแล้ว ยงัเป็นความผดิ
ฐานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกรผูป้ระสบภัย ท้ังเป็นการแสวงหาประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรบัชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
อีกด้วย
	 	 ส่วนข้อต่อสู้ของจ�าเลยที่	๑	ว่า	ไม่เคยใช้ต�าแหน่งทางการเมืองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพือ่ช่วยเหลอืหรอืเอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคาจัดซือ้ปุย๋อนิทรย์ี	ไม่เคยรูจั้กผูบ้รหิาร
ของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใด	ๆ 	กบัการเสนอราคา	และชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและท�าสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์
เนือ่งจากมีคณุสมบัติตามประกาศประกวดราคาของกรมส่งเสรมิการเกษตร	และข้อต่อสูข้องจ�าเลยที	่๒	ว่า	
ไม่มีส่วนในการก�าหนดเงือ่นไขในการจัดซ้ือปุย๋อินทรย์ีของกรมส่งเสรมิการเกษตร	และก�าหนดคณุสมบตัิ
ในขณะประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถจะทราบได้ว่าจะมีผู้มีคุณสมบัติก่ีรายน้ัน
จึงฟังไม่ขึ้น	องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า จ�าเลยทั้งสองร่วมกันกระท�าความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ และร่วมกันกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

๓. ผลค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
จึงพิพากษาว่า	จ�าเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
ประกอบมาตรา ๘๓ จ�าเลยที ่๒ มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกับการเสนอราคา
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ต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ เป็นการกระท�ากรรมเดียวเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท  ให้ลงโทษตามพระราชบญัญัติว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐ ให้จ�าคุกจ�าเลยทั้งสองคนละ ๖ ป ี
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“What is not started today is never f inished tomorrow.”

โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้ 

(นักเขียน นักปรัชญา นักสิทธิมนุษยชน ชาวเยอรมัน)

Johann Wolfgang von Goethe

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำาเร็จในวันพรุ่งนี้”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนันัน้ ได้บญัญตั ิ
ให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ�านาจ
อธิปไตยซึ่งเป็นอ�านาจสูงสุดของประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย และเพื่อป้องกันมิให้อ�านาจอธิปไตย
อยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงมีการบัญญัติให้มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�านาจ 
อธิปไตยออกเป็นหลายฝ่าย กล่าวคือ องค์กรผู้ใช้อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา องค์กรผู้ใช้อ�านาจ
ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี องค์กรผู้ใช้อ�านาจฝ่ายตุลาการ คือ ศาล และเพื่อให้การตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก�าหนดให้มีองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการ
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล 
การใช้อ�านาจ (Checks and Balances) และป้องกันมิให้องค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ อันเป็นหลักการส�าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและนิติรัฐหรือนิติธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยใช้ทั้งระบบสภาเดี่ยว (Unicameral System) ในยุค
เริ่มต้นและเปล่ียนมาเป็นระบบสภาคู่ (Bicameral System) เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ ซึง่ก�าหนดให้รฐัสภาประกอบด้วยพฤฒสภาและสภาผูแ้ทน 
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นในการปกครองในระบบรัฐสภา โดยได้บัญญัติให้รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นระบบสภาคู่ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ�านวน ๕๐๐ คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้จ�านวน ๓๕๐ คน และมาจากแบบบญัชีรายช่ือ 
ของพรรคการเมอืงจ�านวน ๑๕๐ คน ส�าหรบัวุฒิสภาน้ันประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน ซ่ึงมาจาก 

 “วุฒิสภา”
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

การเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระเร่ิมแรกตามบทเฉพาะกาล
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�าแนะน�า    
  หากจะพจิารณาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรก นบัแต่วนัทีม่รีฐัสภาชดุแรกตามรฐัธรรมนญูนัน้จะพบว่า 
วุฒิสภามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
การปกครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการ 
ให้ความเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตร ีหรอืให้วุฒสิภามหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ในการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏริปู
ประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น 
  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ คอลมัน์ คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอ 
เรื่อง ““วุฒิสภำ” ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐” ดังนี้
 เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภา 
ตามบทบญัญตัหิลกัและบทเฉพาะกาลมโีครงสร้าง ทีม่า หน้าทีแ่ละอ�านาจทีแ่ตกต่างกนัในบางประการ 
จึงขอน�าเสนอโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามล�าดับ ดังต่อไปนี้

 ๑. วุฒิสภำตำมบทบัญญัติหลัก
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจ 
ดังนี้
    ๑.๑  โครงสร้ำงและที่มำของวุฒิสภำ
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ ได้บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน ซึง่มาจากการเลอืกกนัเองของบคุคลผูม้คีวามรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
        การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม  
การขึน้บญัชีส�ารอง การเล่ือนบคุคลจากบญัชสี�ารองขึน้ด�ารงต�าแหน่งแทน และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็น 
เพือ่ให้การเลือกกนัเองเป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดย
สจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนดมใิห้ผูส้มคัรในแต่ละกลุม่เลอืกบคุคลในกลุม่เดยีวกนั หรอืจะก�าหนดให้
มีการคดักรองผูส้มคัรรบัเลอืกด้วยวิธีการอืน่ใดทีผู่ส้มคัรรับเลอืกมส่ีวนร่วมในการคดักรองกไ็ด้ โดยการ
เลอืกวฒุสิภานัน้ ให้ด�าเนนิการตัง้แต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพือ่ให้สมาชกิวุฒสิภา
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
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จุลนิติ

        ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบ ๒๐๐ คน ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่ง 
ว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคล 
ที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา 
เหลืออยู ่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู ่เกินหนึ่งปี  
ให้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
    ๑.๒  หน้ำที่และอ�ำนำจของวุฒิสภำ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
        ๑.๒.๑ กำรพิจำรณำและกำรกลั่นกรองกฎหมำย
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจ 
ทั้งการพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมายที่ 
สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
              ๑) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั โดยการออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม ต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย 
มากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าทีม่อียูข่องรฐัสภา ถ้าทีป่ระชมุร่วมกันของรฐัสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของผู้เสนอ
                 ข้อสังเกต ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ และวาระทีส่องขัน้พจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา ให้ถอืเสยีงข้างมาก 
ของรัฐสภา
              ๒) กำรกลั่นกรองร่ำงพระรำชบัญญัติ
                    ๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
                        ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร 
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้น 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑ 

ต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน ทัง้น้ี เว้นแต่วฒุสิภาจะได้ลงมตใิห้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณพีเิศษ 

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
 “ มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
  (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
  (๓) การกู้เงิน การค�้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด�าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
  (๔) เงินตรา
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก�าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลา 
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร 
เสนอร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิไปยงัวฒุสิภา ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแจ้งให้วฒุสิภาทราบ 
และให้ถอืเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถอืว่าร่างพระราชบญัญตัน้ัินไม่เป็นร่างพระราชบญัญตัเิก่ียวด้วย
การเงิน
                        เม่ือวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วให้ด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
                        (๑) ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน 
ราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
                        (๒)  ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู ้แทนราษฎร ให้ยับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
                        (๓) ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภา
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป  
ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�านวนเท่ากันตามที ่
สภาผู้แทนราษฎรก�าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พจิารณาแล้วต่อสภาทัง้สอง ถ้าสภาท้ังสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญตัทิีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัติน้ันไว้ก่อน ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก�าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖๒ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
ร่างพระราชบญัญติัน้ันต่อวฒุสิภา วฒุสิภาต้องพิจารณาร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ให้เสรจ็ภายในหกสบิวนั แต่ถ้าร่างพระราชบญัญตัน้ัิน 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป
เป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก�าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา
  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น
       ฯลฯ   ฯลฯ”
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                        ในกรณีที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับใด สภาผู้แทนราษฎร 
จะยกร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้ข้ึนพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส�าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ
เม่ือพ้น ๑๘๐ วัน นบัแต่วันท่ีสภาใดสภาหนึง่ไม่เหน็ชอบด้วย ส�าหรบักรณกีารยบัยัง้ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 
แต่ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วนั ถ้าร่างพระราชบญัญตัทิีต้่องยบัยัง้ไว้น้ันเป็นร่างพระราชบญัญตัิ
เกีย่วด้วยการเงนิ เมือ่พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติยนืยนัร่างทีผ่่านการพจิารณา
จากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
เป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 
                        ในระหว่างท่ีมีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้น้ัน คณะรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณาน้ัน เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน 
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒสิภาส่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั ถ้าศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัว่า 
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
                ๒.๒) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
                        ร ่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผูแ้ทนราษฎรจะต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๐๕ วนั นับแต่วันทีร่่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่า
สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบกบัร่างพระราชบญัญตันิัน้ และให้เสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อวฒุสิภา 
เพื่อพิจารณา ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น วุฒิสภำต้องให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบ 
ภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ร ่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด  ๆ  มิได้  
ถ้าพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช่นนี้ 
และในกรณท่ีีวุฒิสภาให้ความเหน็ชอบ ให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
              ๓) กำรอนุมัติพระรำชก�ำหนด
                พระราชก�าหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติตามค�าแนะน�าของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชก�าหนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

                ๓.๑) พระรำชก�ำหนดทั่วไป 
                       ในกรณีที่เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาควำมปลอดภัยของประเทศ 
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ 
พระมหากษตัรย์ิจะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคบัดงัเช่นพระราชบญัญตัก็ิได้ การตราพระราชก�าหนดนัน้ 
ให้กระท�าได้เฉพาะเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ว่าเป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรบีด่วนอันมอิาจหลกีเล่ียงได้
                       ในการประชมุรฐัสภาคราวต่อไป ให้คณะรฐัมนตรเีสนอพระราชก�าหนดนัน้ 
ต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณาโดยไม่ชกัช้า ถ้าอยูน่อกสมยัประชมุและการรอเปิดประชมุสมยัสามญัจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ 
ไม่อนมัุตพิระราชก�าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมตัหิรอืสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติัแต่วุฒสิภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ให้พระราชก�าหนดน้ันเป็นอันตกไป แต่ทัง้น้ีไม่กระทบต่อกิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น
                       หากพระราชก�าหนดดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก�าหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่กำรไม่อนุมัติพระรำชก�ำหนดนั้นมีผล  
ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาอนมุตัพิระราชก�าหนดนัน้ หรอืถ้าวฒุสิภาไม่อนมุตัแิละสภาผูแ้ทนราษฎร
ยนืยนัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
ให้พระราชก�าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด 
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ การพิจารณาพระราชก�าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการยืนยัน
การอนุมัติพระราชก�าหนด จะต้องกระท�าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
                     ๓.๒) พระรำชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำ
                       ในกรณทีีมี่ควำมจ�ำเป็นต้องมกีฎหมำยเกีย่วด้วยภำษอีำกรหรอืเงนิตรำ 
ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโดยด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย ์
จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ ส�าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา 
และผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราน้ัน มีลักษณะ 
เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดทั่วไป 
ทุกประการ แต่ในกรณีที่เป็นการตราพระราชก�าหนดขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน�าเสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
              ๔) กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

                   การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ามิได้ 
ส�าหรับญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืจากสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
                   ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธี 
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา ซ่ึงในจ�านวนน้ีต้องมสีมำชกิวฒุสิภำ 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
                   การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา โดยการออกเสียง 
ในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย  
เมือ่พิจารณาในวาระทีส่องเสร็จส้ิน ให้รอไว้ ๑๕ วนั เมือ่พ้นก�าหนดนีแ้ล้ว ให้รฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่าม 
ต่อไป
                   การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและ 
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ�ำนวนนี้ต้องมีสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎรจำกพรรคกำรเมืองท่ีสมำชกิมไิด้ด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตร ีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  
หรือรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของทกุพรรคกำรเมอืงดงักล่ำว 
รวมกนั และมสีมำชกิวฒุสิภำเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชกิท้ังหมดเท่ำทีม่อียู ่
ของวุฒิสภำ เมื่อมีการลงมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ให้รอไว้ ๑๕ วัน แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญได้
                   ในกรณท่ีีร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมเป็นกำรแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป 
หมวด ๒ พระมหำกษัตรย์ิ หรอืหมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัคุณสมบตัิ
หรือลักษณะต้องห้ำมของผูด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัหน้ำท่ีหรอือ�ำนำจ
ของศำลหรอืองค์กรอสิระ หรอืเรือ่งทีท่�ำให้ศำลหรอืองค์กรอสิระไม่อำจปฏบิตัติำมหน้ำทีห่รอือ�ำนำจได้ 
ก่อนด�าเนนิการน�าร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้จดัให้มกีำรออกเสยีง 
ประชำมติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย 
กับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายต่อไป
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                   ก่อนนายกรัฐมนตรนี�าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธย สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชิกวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจี�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐  
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเหน็ต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิหรอืประธานรฐัสภา แล้วแต่กรณ ีว่าร่างรฐัธรรมนญู
ทีร่ฐัสภาลงมตเิหน็ชอบแล้ว ขดัต่อมาตรา ๒๕๕ หรอืมลีกัษณะเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป 
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับหน้าท่ีหรือ 
อ�านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเร่ืองที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือ
อ�านาจได้ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง ในระหว่างการพจิารณาวินจิฉยั 
ของศาลรฐัธรรมนญู นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้       
  ๒.๒ กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
      การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรฐัสภา เป็นระบบการปกครองทีฝ่่ายนิติบญัญตัิ
กับฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงมีอ�านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้  
เพือ่ป้องกนัมิให้มีการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ ส�าหรบัวฒุสิภาซึง่เป็นส่วนหน่ึงของรฐัสภาน้ัน รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้
      ๑)  กำรตั้งกระทู้ถำม 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธ ิ
ต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้  
ตามข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา ส�าหรบัการตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาหรอืกระทูถ้ามสดนัน้ ตามรฐัธรรมนญู 
ที่ผ่านมาเป็นอ�านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ 
สมำชิกวุฒิสภำมีอ�ำนำจในกำรตั้งกระทู้ถำมด้วยวำจำได้เช่นเดียวกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน
      ๒)  กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำ
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา 
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาเพือ่ให้คณะรฐัมนตรีแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปัญหาส�าคญัเกีย่วกบัการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
      ๓)  กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภำ
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหาส�าคัญ
เกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัหรอืเศรษฐกิจของประเทศสมควรทีจ่ะปรกึษาหารือร่วมกันระหว่างรฐัสภา
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และคณะรฐัมนตร ีผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎรจะแจ้งไปยงัประธานรฐัสภาขอให้มกีารเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด�าเนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วัน
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแจ้ง แต่รฐัสภาจะลงมติในปัญหาทีอ่ภิปรายมไิด้ โดยให้ประชมุลบัและคณะรฐัมนตรี
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
      ๔)  กำรตั้งกรรมำธิกำร
          วุฒิสภามีอ�านาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาต้ังเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ�านาจ 
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระท�ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบ 
ตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก�าหนด การกระท�ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ  
ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู ่ในหน้าที่และอ�านาจของสภา และหน้าที่และอ�านาจตามที่ระบุไว้ในการต้ัง 
คณะกรรมาธิการก็ดี ในการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ�้าซ้อนกัน ในกรณีที่
การกระท�ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเร่ืองใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่
ของประธานวุฒิสภาท่ีจะต้องด�าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด�าเนินการ และ
ในการสอบหาข้อเทจ็จรงินัน้ คณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บคุคลหรอืคณะบคุคลใด 
กระท�าการแทนมิได้ 
          คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา 
อยูน่ัน้ได้ แต่การเรยีกเช่นว่านัน้มใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการทีป่ฏิบัตติามหน้าทีห่รอืใช้อ�านาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับ 
แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
          ให้เป็นหน้าทีข่องรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบในกิจการทีค่ณะกรรมาธิการสอบหาข้อเทจ็จรงิ 
หรือศึกษา ที่จะต้องส่ังการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก�ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือ
แสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก ในการนี้ ให้วุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงาน 
การด�าเนนิการ รายงานการสอบหาข้อเทจ็จริง หรอืรายงานการศกึษา แล้วแต่กรณขีองคณะกรรมาธกิาร
ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย 
  ๒.๓  กำรให้ค�ำแนะน�ำหรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจในการ 
ให้ค�าแนะน�าหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้
           ๑)  ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
             ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�านวน ๙ คน โดยผู้ได้รับ 
การคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�าเนินการสรรหา 
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หรอืคดัเลอืกบคุคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพือ่ให้ความเหน็ชอบต่อไป เมือ่ผูไ้ด้รับการสรรหา
หรอืคัดเลอืกได้รบัความเหน็ชอบจากวฒิุสภาแล้ว ให้เลอืกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานศาลรฐัธรรมนญู 
แล้วแจ้งผลให้วุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธาน 
ศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ โดยตลุาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ 
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
             ในการพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลเพือ่แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรฐัธรรมนญู
ดังกล่าว ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ 
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอ
ให้มีผูไ้ด้รบัความเห็นชอบครบ ๙ คน และเมือ่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้แล้ว ให้ศาลรฐัธรรมนญู
ด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยระหว่างนัน้ให้ถอืว่าศาลรฐัธรรมนญูประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่   
           ๒)  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
                 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากบคุคลผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาการต่าง ๆ  ทีจ่ะ
ยงัประโยชน์แก่การบรหิารและจดัการการเลอืกต้ังให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม และมคีวามซ่ือสตัย์
สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ได้รบัการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ�านวน ๕ คน และบคุคลผูม้คีวามรู้  
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มคีวามซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจักษ์ และเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่ต�า่กว่าอธบิดผีูพ้พิากษา หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธิบดอัียการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึง่ได้รบั 
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๒ คน โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต ่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๓)  ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
              ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ�านวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของ
วุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วัน
ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๔)  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจาก 
คณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๕)  คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
               คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี  
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จุลนิติ

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มีผู้ว่าการ 
ตรวจเงนิแผ่นดนิคนหนึง่ ซ่ึงพระมหากษัตรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา ซึง่ได้รบัการเสนอช่ือ
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ โดยผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 
เท่าทีม่อียู ่ ในกรณทีีวุ่ฒสิภาไม่ให้ความเหน็ชอบผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ให้ด�าเนนิการเสนอชือ่บคุคลใหม่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดินแทนผูน้ั้น แล้วเสนอต่อวุฒสิภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และให้ประธานวุฒิสภาน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ๖)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
           คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน 
ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา จากผูไ้ด้รบัการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
      ข้อสงัเกต วฒุสิภาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไม่มอี�านาจ 
ในการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง ซึง่แตกต่างจากอ�านาจของวฒุสิภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติให้วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่ง  

 ๒. วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล
   วฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลน้ัน นอกจากจะมหีน้าทีแ่ละอ�านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทหลกัแล้ว 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนัได้เพิม่หน้าทีแ่ละอ�านาจโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ เพือ่ให้การปฏริปู
ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
   ๒.๑  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเพื่อด�ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะ
ตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราข้ึนเพื่อ 
ด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้ ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีไิด้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบญัญตัทิีจ่ะตราข้ึนเพือ่ด�าเนนิการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชกิวฒุสิภาเหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัน้ัิน เป็นร่างพระราชบญัญตั ิ
ทีจ่ะตราขึน้เพือ่ด�าเนนิการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ สมาชกิวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของวุฒิสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค�าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อน
ที่วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

         เม่ือประธานรฐัสภาได้รบัค�าร้องดงักล่าว ให้ประธานรฐัสภาเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการร่วม 
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง ผู้น�าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ผู ้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหน่ึง 
ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย  
โดยการวนิจิฉยัของคณะกรรมการดงักล่าวให้ถือเสยีงข้างมากเป็นประมาณ ค�าวินจิฉยัของคณะกรรมการ
ร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด�าเนินการไปตามค�าวินิจฉัยนั้น
   ๒.๒  กำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติท่ีวฒุสิภำหรอืสภำผูแ้ทนรำษฎรยับย้ังไว้ตำมมำตรำ 
๑๓๗ (๒) หรือ (๓) 
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายในอาย ุ
ของวฒุสิภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพจิารณาร่างพระราชบญัญัตทิีว่ฒุสิภาหรอืสภาผูแ้ทนราษฎร
ยบัยัง้ไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรอื (๓) ให้กระท�าโดยทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา ถ้าร่างพระราชบญัญตัิ
นัน้เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ หรือเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ว่ามีผลกระทบต่อการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
   ๒.๓  กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มหีน้าทีแ่ละอ�านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือนด้วย
   ๒.๔  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
        ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบ
บคุคลซึง่สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรใีห้ด�าเนินการตามมาตรา ๑๕๙๓  เว้นแต่การพจิารณา
ให้ความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่ ให้กระท�าในทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา และมติทีเ่หน็ชอบ 
การแต่งตัง้บคุคลใดให้เป็นนายกรฐัมนตรตีามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมคีะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหนึง่
ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันทีม่รีฐัสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนญูนี ้หากมกีรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังนายกรฐัมนตรจีากผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ท่ีพรรคการเมอืง

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ 
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  การเสนอช่ือตามวรรคหนึง่ต้องมสีมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร
   มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระท�าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และ 
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร” 
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แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๔ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติ
ยกเว้นเพือ่ไม่ต้องเสนอชือ่นายกรัฐมนตรจีากผูม้ชีือ่ในบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภา 
มมีตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาให้ยกเว้นได้ 
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น  
จะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
    ข้อสังเกต สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้นมีสิทธิเพียงพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิ 
เสนอชื่อบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�านาจดังกล่าวเป็นอ�านาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูม้สีทิธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่นายกรฐัมนตรี
จากผูอ้ยูใ่นบญัชีรายช่ือตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรฐัสภา คอื สมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน อนัประกอบ
ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล  

บทสรุป
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให้มีวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก 
และบทเฉพาะกาล โดยวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลซ่ึงมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นอกจากมีหน้าที่และอ�านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว ยังมีหน้าที่และ 
อ�านาจเฉพาะในการขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศในระยะเวลา ๕ ปีแรก ซึง่เป็นระยะเวลาในการเปลีย่นผ่าน 
ในทางการเมืองการปกครอง อาทิ การร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้บริหารประเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ปกครองบ้านเมือง การให้วุฒิสภาร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ หรือการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) เพื่อป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การ 

 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บัญญัติว่า 
   “มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่า 
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น�าความ
ในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้”
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หรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�าความผิดพ้นจากความผิดหรือ 
ไม่ต้องรับโทษ หรือทีมี่ผลกระทบต่อการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมอย่างร้ายแรง ตลอดจนการตดิตาม  
เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส�าหรบัวุฒสิภาตามภาวการณ์ปกตหิรือพ้นช่วงระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลแล้วนัน้ รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และมีหน้าท่ี 
และอ�านาจในการพิจารณาและกล่ันกรองกฎหมาย การอนุมัติพระราชก�าหนด การแก้ไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญู การควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดนิ การให้ค�าแนะน�าหรอืการให้ความเหน็ชอบให้บคุคล
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ และถึงแม้ว่าวุฒิสภาจะไม่มีอ�านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งก็ตาม  
แต่วุฒิสภายังคงเป็นองค์กรที่มีความส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่สะท้อนเหตุผลที่หลากหลายของพหุสังคมผ่านการด�าเนินการตามหน้าที ่
และอ�านาจตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญ อันจะช่วยเสรมิสร้างให้การปฏิรปูประเทศบรรลตุามเป้าหมาย 
ในการสร้างความสงบเรียบร้อยของประเทศ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าในสังคม  
และท�าให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลอมรวมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 ตามหลักการแบ่งแยกอ�านาจ	 (Separation	 of	 Powers)	 ซ่ึงมีการแยกองค์กรผู้ใช้อ�านาจ
อธิปไตยออกเป็น	๓	ฝ่าย	คือ	(๑)	อ�านาจนิติบัญญัติ	องค์กรที่ใช้อ�านาจ	คือ	รัฐสภา	(๒)	อ�านาจบริหาร
องค์กรที่ใช้อ�านาจ	 คือ	 คณะรัฐมนตรี	 และ	 (๓)	 อ�านาจตุลาการ	 องค์กรที่ใช้อ�านาจ	 คือ	 ศาลนั้น
จะพิจารณาเห็นได้ว่าอ�านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายย่อมเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยเฉพาะ	 แต่ในบางกรณีที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนไม่อาจที่จะตรากฎหมายโดยรัฐสภาได้ทัน
ก็อาจส ่งผลให ้ฝ ่ายบริหารไม ่มีกฎหมายที่จะเป ็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ ่นดิน
ดังนั้น	 รัฐธรรมนูญจึงต้องก�าหนดแบ่งอ�านาจนิติบัญญัติไปให้ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมาย
ใช้บังคับได้เป็นการชั่วคราว	 ในที่น้ีก็คือการตราพระราชก�าหนดซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๒	 กรณี	 กล่าวคือ
กรณีแรกพระราชก�าหนดทั่วไป และกรณีท่ีสองพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ทั้งนี้	 หากคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะให้พระราชก�าหนดน้ันมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ
ต่อไปก็จะต้องรีบน�าพระราชก�าหนดนั้น	ๆ	เข้าสู่สภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติก่อน
 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนันัน้
ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตราพระราชก�าหนด	 การพิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนดและ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนดไว้ในมาตรา	๑๗๒	
มาตรา	๑๗๓	และมาตรา	๑๗๔	ซึง่ในขณะทีเ่ขยีนบทความทางคณะรัฐมนตรไีด้อาศัยอ�านาจตามความใน
มาตรา	 ๑๗๒	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ตราพระราชก�าหนดการ
บรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน้	มผีลใช้บงัคบั	เมือ่วนัที	่๑๗	มถินุายน	๒๕๖๐
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๖๓	 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติพระราชก�าหนดฉบับน้ี	 เมื่อวันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 แต่ต่อมาได้มี
ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๓๓/๒๕๖๐ เรือ่ง มาตรการชัว่คราวเพือ่แก้ไขข้อขดัข้อง
ในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ทั้งนี้	 เพื่อให้นายจ้าง
และคนต่างด้าว	รวมทัง้ฝ่ายเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องได้มเีวลาเตรยีมการและด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อความเป็นธรรมและไม่เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงเกินควร	 กระทั่งได้มี
นกัวชิาการบางฝ่ายได้ตัง้ประเดน็ค�าถามเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ

การตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	
ว่าจะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขด้านความจ�าเป็นรีบด่วนได้ด้วยหรือไม่	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
และความรู ้ความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันน้ันได้วางหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการตรา
พระราชก�าหนด	 การพิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนด	 และการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชก�าหนดเอาไว้อย่างไร	 ทั้งน้ี	 เมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๔๐	 แล้ว	 ทางคอลัมน์มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติจึงใคร่ขอน�าเสนอประเด็นกรณีศึกษา
พระราชก�าหนดในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้

๑. เงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนดโดยฝ่ายบริหาร
 ๑.๑ พระราชก�าหนดโดยทั่วไป  
	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการ
ตราพระราชก�าหนดทั่วไปไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า
   “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
   การตราพระราชก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
   ฯลฯ       ฯลฯ”
	 	 	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว	 สามารถแบ่งเง่ือนไขในการตรา
พระราชก�าหนดเป็น	๒	ประการ	คือ
	 	 	 (ก)	 เงื่อนไขเฉพาะเรื่อง กล่าวคือ	การตราพระราชก�าหนดจะต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	การรักษาความปลอดภัยของประเทศ	
	 	 	 	 	 (๒)	การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
	 	 	 	 	 (๓)	การรักษาความความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรือ
	 	 	 	 	 (๔)	การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
	 	 	 (ข)	 เงื่อนไขด้านความจ�าเป็นรีบด่วน	 กล่าวคือ	 การตราพระราชก�าหนดจะกระท�าได้ 
เมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
	 	 	 ทัง้นี	้ในกรณทีีค่ณะรัฐมนตรจีะตราพระราชก�าหนดทัว่ไปมาใช้บงัคบั	จะต้องมเีงือ่นไขในการ
ตราพระราชก�าหนดโดยท่ัวไปทัง้	๒	ประการเกดิขึน้ในเวลาทีพ่ร้อมกนั	โดยจะขาดอนัใดอนัหน่ึงเสียมไิด้	
   ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
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 ๑.๒ พระราชก�าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา
	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการ
ตราพระราชก�าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราไว้ในมาตรา	๑๗๔	ซึ่งบัญญัติว่า
   “มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรง
ตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
   ให้น�าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับ
แก่พระราชก�าหนดที่ได้ตราข้ึนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราข้ึนในระหว่างสมัยประชุม 
จะต้องน�าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
	 	 	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๑๗๔	 วรรคสอง	 ซ่ึงมิได้บัญญัติให้
น�ามาตรา	 ๑๗๒	 วรรคหนึ่งและวรรคสอง	 มาใช้บังคับกับพระราชก�าหนด
เก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราโดยอนุโลมด้วย	 ดังนั้น	 เง่ือนไขในการ
ตราพระราชก�าหนดเกีย่วกบัภาษอีากรหรอืเงนิตราจงึต้องพจิารณาเพยีงว่า
เป็นกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาโดยด่วนและลบัเพือ่รกัษาประโยชน์ของแผ่นดิน
หรอืไม่		โดยไม่จ�าต้องพจิารณาถงึเงือ่นไขเฉพาะเรือ่งและเงือ่นไขด้านความจ�าเป็นรบีด่วน	ซ่ึงเป็นเงือ่นไข 
การตราพระราชก�าหนดโดยทั่วไป	ตามมาตรา	๑๗๒	วรรคหนึ่ง	ด้วยแต่อย่างใด
   ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

๒. การพิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนดโดยรัฐสภา
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อนุมัติพระราชก�าหนดโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคสามถึงวรรคหก	ซึ่งบัญญัติว่า
 “ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�าหนดน้ันต่อรัฐสภา
เพือ่พจิารณาโดยไม่ชกัช้า ถ้าอยูน่อกสมยัประชมุและการรอการเปิดสมยัประชมุสามญัจะเป็นการชกัช้า
คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�าหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ
และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชก�าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไป
ในระหว่างที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น
 หากพระราชก�าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดและพระราชก�าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นมีผล
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก�าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ
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สภาผู ้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู ่ของสภาผู ้แทนราษฎร ให้พระราชก�าหนดน้ันมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว	 จะพบว่าการพิจารณาอนุมัติ
พระราชก�าหนด รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของแต่ละสภาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
โดยจะไม่มีการพิจารณาเป็น ๓ วาระเหมือนกับกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แต่จะมี
การพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้น	 ซึ่งการพิจารณานั้นจะน�าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรก่อน	 หากสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นก็จะตกไป	 แต่หากอนุมัติ
ก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณา	 หากวุฒิสภาไม่อนุมัติพระราชก�าหนดน้ันต้องส่งคืนกลับไปยัง
สภาผู ้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายืนยันต่อไป	 ทั้งน้ี	 การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดย่อมไม่กระทบ
กระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชก�าหนดไปแล้ว	 แต่หากวุฒิสภาอนุมัติ
ก็จะมีผลท�าให้พระราชก�าหนดนั้นได้รับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติต่อไป
	 มีข้อพึงสังเกตว่า	 ค�าว่า	 “ให้พระราชก�าหนดนั้นได้รับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เป็น
พระราชบัญญัติต่อไป”	 อาจมีการเข้าใจความหมายผิดว่า	 ให้พระราชก�าหนดที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็นพระราชบัญญัติ	 ซึ่งที่ถูกต้องน้ัน	 หมายความว่า	 ให้พระราชก�าหนดที่ผ่านการอนุมัติ
จากรฐัสภาซึง่เป็นฝ่ายนติิบญัญติัมีล�าดบัศกัดิข์องกฎหมายเท่ากับพระราชบญัญตั	ิแต่ยงัคงใช้ชือ่น�าหน้า
กฎหมายเป็นพระราชก�าหนดเช่นเดิม	เช่น	พระราชก�าหนดการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติพระราชก�าหนดฉบับน้ีแล้ว	 ก็ไม่ได้มี
การเปลี่ยนชื่อน�าหน้ากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติแต่อย่างใด		
 ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

๓. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�าหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๗๓	ซึ่งบัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�าหนดใดสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดนั้น
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาน้ันส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนั้นไว้
ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
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 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 
ให้พระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู”่
	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล ่าวแล ้ว	
สามารถแบ่งหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
พระราชก�าหนด	ดังนี้	
 (๑) วัตถุแห่งการตรวจสอบ 
	 	 	 วัตถุแห่งการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา	๑๗๓	ได้แก่	พระราชก�าหนดที่รัฐสภายังไม่ได้อนุมัติตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม และเฉพาะ
พระราชก�าหนดทั่วไปตามมาตรา ๑๗๒ เท่านั้นท่ีเป็นวัตถุแห่งการตรวจสอบตามมาตรานี้
ส่วนพระราชก�าหนดเกีย่วด้วยภาษอีากรหรอืเงนิตราตามมาตรา	๑๗๔	น้ัน	ไม่ได้มบีทบญัญตัใิดให้อ�านาจ
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนดประเภท
ดงักล่าวไว้แต่อย่างใด	เพราะมาตรา	๑๗๓	วรรคหนึง่	ก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา
มีสิทธิเข้าช่ือเสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า	 “พระราชก�าหนดน้ันไม่เป็นไป
ตามมาตรา	๑๗๒	วรรคหนึ่ง”	หรือไม่	ซึ่งมาตรา	๑๗๒	วรรคหนึ่ง	ใช้บังคับกับการตราพระราชก�าหนด
ทั่วไปตามมาตรา	 ๑๗๒	 เท่านั้น	 มิได้ใช้บังคับกับการตราพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงนิตราตามมาตรา	๑๗๔	ด้วยแต่อย่างใด	กบัทัง้มาตรา	๑๗๔	วรรคสอง	กม็ไิด้บญัญตัใิห้น�ามาตรา	๑๗๒
วรรคหนึ่ง	และมาตรา	๑๗๓	มาใช้บังคับกับพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราโดยอนุโลม	
คงบัญญัติเพียงให้น�ามาตรา	๑๗๒	วรรคสามถึงวรรคเจ็ด	มาใช้บังคับกับพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษี
อากรหรือเงินตราโดยอนุโลมเท่าน้ัน	 ดังน้ัน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจึงเข้าชื่อ
เสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 ๑๗๓	 วรรคหนึ่ง	 ขอให้ตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราไม่ได้
	 	 อย่างไรก็ดี	 แม้พระราชก�าหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอนุมัติแล้วตามมาตรา	
๑๗๒	 วรรคสาม	 ไม่ใช่วัตถุแห่งการตรวจสอบตามมาตรา	๑๗๓	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจึงเข้าชื่อเสนอความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	๑๗๓	วรรคหนึ่ง	ขอให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
อนุมัติแล้วไม่ได้	 แต่พระราชก�าหนดทั่วไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอนุมัติแล้วย่อมมีสถานะ
เป็น	“บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”	เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ	
พระราชก�าหนดดังกล่าวจึงเป็นวัตถุแห่งการตรวจสอบตามมาตรา	 ๒๑๒	 และมาตรา	 ๒๓๑	 (๑)
ซึ่งศาลท่ีพิจารณาคดีและผู้ตรวจการแผ่นดิน	 แล้วแต่กรณี	 สามารถเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็น
ส่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของเนือ้หาพระราชก�าหนดดงักล่าวได้
  ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
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  (๒) ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
   	 รฐัธรรมนญูได้ก�าหนดให้	“สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา”	จ�านวนไม่น้อยกว่า 
๑	ใน	๕	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธาน 
แห่งสภาทีต่นเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดน้ันไม่เป็นไปตามมาตรา	๑๗๒	วรรคหน่ึง	โดยประธานแห่งสภานัน้ 
ต้องส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน	 ๓	 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นนั้นเพื่อวินิจฉัย	 
และให้รอการพจิารณาอนมัุติพระราชก�าหนดนัน้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ	
	 	 	 	 มข้ีอพงึสงัเกตว่า	จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	นัน้
พิจารณาจากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาในขณะที่มีการเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก	 ไม่ใช่พิจารณาจากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภาหรือ
จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา	หรือจากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
	 	 	 	 นอกจากนีส้มาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวุฒิสภาไม่สามารถเข้าชือ่เสนอความเห็น
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนด
ตามมาตรา	๑๗๓	วรรคหนึ่ง	ร่วมกันได้	ซึ่งแตกต่างจากการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรฐัธรรมนญูของร่างพระราชบญัญตัติามมาตรา	๑๔๘	วรรคหน่ึง	(๑)๑	ทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าชื่อเสนอความเห็นร่วมกันได้
    ข้อพจิารณา หลกัการคงเดมิตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
 (๓) ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
	 	 	 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๗๓	
จะเห็นได้ว่ากรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า	
พระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ต้องเป็นกรณี
ที่พระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง เท่านั้น
กล่าวคือ	พระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ																					
ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

 ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๑๘๔ (๑)	บัญญัติว่า
	 “มาตรา	๑๔๘	ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบญัญตัใิดขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา	๘๑
 (๑)	 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
หน่ึงในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ประธานวุฒิสภา	 หรือประธานรัฐสภา	 แล้วแต่กรณี	 แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
	 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 		 	 	 	 ฯลฯ”.
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ด้วยเหตุนี้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่มสีทิธเิข้าชือ่เสนอต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การตราพระราชก�าหนดมิได้
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒
วรรคสอง๒ 

  ข้อพิจารณา
  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขการตราพระราชก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๑๙๓	 โดยก�าหนดให้
กรณทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิสภาจะมสีทิธิเข้าช่ือเสนอความเหน็ว่า	พระราชก�าหนดใด
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ต้องเป็นกรณีที่พระราชก�าหนดน้ัน
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง	 คือ	 พระราชก�าหนดน้ันไม่เป็นไป
เพือ่ประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ	ความปลอดภยัสาธารณะ	ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ	หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะเท่านั้น

	 	 ๒เทียบเคียงค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑/๒๕๔๑,	ที่	๑๔/๒๕๔๖	และที่	๒๙-๓๐/๒๕๔๗.
  ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติว่า
	 	 “มาตรา	๒๑๙	ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�าหนดใดตามมาตรา	๒๑๘	วรรคสาม	
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา	
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา	๒๑๘	วรรคหนึ่ง	
และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว	ส่งความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแล้ว	ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
	 	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแล้ว	 ให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง
	 	 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา	๒๑๘	วรรคหนึ่ง	ให้พระราชก�าหนด
นั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
	 	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา	 ๒๑๘	 วรรคหนึ่ง	 ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำาหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

   ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๘๕๔	

โดยนอกจากจะก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า
พระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามเงือ่นไขตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่	คอื	พระราชก�าหนดน้ัน
ไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ	ความปลอดภัยสาธารณะ	ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 หรือไม่แล้ว	 ยังได้ก�าหนดให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง คือ พระราชก�าหนดน้ันไม่เป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	หรือไม่ด้วย	
 (๔) ผลของค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 	 ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า	พระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึง
กล่าวคอื	ไม่ได้ตราขึน้เพือ่ประโยชน์ในอนัทีจ่ะรักษาความปลอดภยัของประเทศ	ความปลอดภยัสาธารณะ	
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 ให้พระราชก�าหนดน้ัน
ไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีน้ีจึงเป็นค�าวินิจฉัยท่ีมีผลย้อนหลัง 
กล่าวคือ	 ย้อนหลังไปท�าให้พระราชก�าหนดน้ันไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น	 ซ่ึงหมายความว่า
ถ้าพระราชก�าหนดนั้นตราขึ้นมายกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด	 ก็ต้องถือว่าไม่มีการยกเลิกหรือ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นมาตั้งแต่ต้น	 กฎหมายที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนด
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามมาตรา	๑๗๒	วรรคหนึ่ง	จึงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอด
เพราะพระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการตราขึ้นมาเลย๕ 

	 	 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕	บัญญัติว่า
	 	 “มาตรา	๑๘๕		ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�าหนดใดตามมาตรา	๑๘๔	วรรคสาม	
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา	
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น
เพื่อวินิจฉัย	เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว	ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
	 	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแล้ว	 ให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง
	 	 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา	 ๑๘๔	 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้พระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
	 	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
	 	 ๕บวรศักดิ์		อุวรรณโณ,	ค�าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพฯ	:	ส�านักฝึกอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	๒๕๕๔),	น.	๔๒๑.
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

	 	 	 มีข้อพึงสังเกตว่า	ผลของการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา	๑๗๒	 วรรคหนึ่ง	 มีความแตกต่างจากผลของการที่รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชก�าหนด	 เนื่องจาก
พระราชก�าหนดที่รัฐสภาไม่อนุมัติมิได้ตกไปแต่ต้นดังเช่นพระราชก�าหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ไม่เป็นไปตามมาตรา	 ๑๗๒	 วรรคหนึ่ง	 แต่พระราชก�าหนดนั้นมีผลตกไปตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นในราชกิจจานุเบกษา	โดยไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่าง
ที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น	และในกรณีที่พระราชก�าหนดมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใด	และพระราชก�าหนดน้ันต้องตกไปเพราะรฐัสภาไม่อนุมตั	ิ ให้บทบญัญติัแห่งกฎหมายทีม่อียู่
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นมีผล
   ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

บทสรุป
	 เม่ือพจิารณาเปรยีบเทยีบหลกัการในการตราพระราชก�าหนด	การพจิารณาอนมุตัพิระราชก�าหนด	
และการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนด	 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั	กบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แล้วจะพบว่า
รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัยงัคงยดึหลกัการเดิมตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ในเรือ่งเงือ่นไขการตราพระราชก�าหนด
โดยฝ่ายบริหาร	 ที่ก�าหนดเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนดโดยท่ัวไปเป็น	 ๒	 ประการคือ	 เงื่อนไข
เฉพาะเรือ่งและเงือ่นไขด้านความจ�าเป็นรบีด่วน	และทีก่�าหนดเงือ่นไขในการตราพระราชก�าหนดเกีย่วกบั
ภาษีอากรหรือเงินตรา	 คือ	 เป็นกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึง่จะต้องได้รับการพจิารณาโดยด่วนและลบัเพือ่รกัษาประโยชน์ของแผ่นดนิ		รวมถงึยงัคงหลกัการเดมิ
ในเรือ่งการพจิารณาอนมุตัพิระราชก�าหนดโดยรฐัสภาทีก่�าหนดให้เป็นอ�านาจของแต่ละสภาว่าจะอนมุติั
หรือไม่อนมุตั	ิ	โดยจะไม่มีการพิจารณาเป็น	๓	วาระเหมอืนกบักรณกีารพจิารณาร่างพระราชบญัญตั	ิแต่จะมี
การพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้น
	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขในการตราพระราชก�าหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความแตกต่าง
จากหลักการตามที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐	 กล่าวคือ	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๘๕	นอกจากจะก�าหนดให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่ง	คือ	พระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 หรือไม่แล้ว	 ยังได้ก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำาหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

หรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๘๔	 วรรคสอง	 คือพระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	หรือไม่ด้วย	
	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ฉบับปัจจุบันมาตรา	 ๑๗๓	 ได้บัญญัติให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นว่า	 พระราชก�าหนดใดไม่เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ต้องเป็นกรณีที่พระราชก�าหนดน้ันไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๗๒	 วรรคหนึ่งเท่านั้น	 กล่าวคือ	 พระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้สมาชิก
สภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
เพื่อส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชก�าหนดมิได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา	 ๑๗๒	 วรรคสอง	 ได้หรือไม่ด้วย
แต่ประการใด	 ดังนั้น	 ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�านาจตรวจสอบว่าการตราพระราชก�าหนด
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้หรือไม่อีกต่อไป	 โดยให้อ�านาจ
ในการวนิจิฉยัว่าการตราพระราชก�าหนดเป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรบีด่วนอันมอิาจจะหลกีเลีย่งได้
หรือไม่	เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร	ซึ่งก็คือ	คณะรัฐมนตรี	ทั้งนี้	โดยมีหลักการในลักษณะ
เช่นเดียวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๑๙	ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	 
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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างได้ให้การยอมรับว่าการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต�ารวจ อัยการ ศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเพือ่อ�านวยความยตุธิรรมและการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
ตลอดจนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น แม้ว่าจะมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดหรือ 
การด�าเนนิการทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้เพยีงใดกต็าม แต่ด้วยจ�านวนปรมิาณของคดอีาญาท่ีมเีพิม่มากข้ึน 
เป็นล�าดับ ประกอบกับในบางคดีมีความยุ ่งยากและซับซ้อน จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความบกพร่องขึน้ได้ ซ่ึงปัญหาความผดิพลาดในการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอาจจะมสีาเหตุ 
มาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการน�าสืบพยานหลักฐาน หรือ
การรับฟังพยานหลักฐานอนัเป็นเท็จ ท�าให้ประชาชนผูบ้รสิทุธิม์โีอกาสถกูลงโทษเป็นตราบาปและรอยมลทนิ 
แห่งชีวิตเกดิขึน้ได้ โดยมาตรการทีอ่าจน�ามาใช้เพือ่แก้ไขความผดิพลาด เช่น การอภยัโทษ การนริโทษกรรม 
และการล้างมลทิน ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่สามารถน�ามาใช้แก้ไขความผิดพลาด
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมายเท่าใดนัก ดังนั้น นานาอารยประเทศจึงได้
ก�าหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการแก้ไขผลของค�าพิพากษา 
เป็นการเยียวยาความเสียหาย และเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้บริสุทธิ์ให้กลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นั้นเป็นวิธีการแก้ไขผลของ 
ค�าพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว จึงกระทบต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา ดังนั้น เพื่อให้
กระบวนการยติุธรรมทางอาญามคีวามศกัดิส์ทิธ์ิและเกดิความสงบเรยีบร้อยขึน้ในบ้านเมือง ในประเทศที ่
ยอมให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่จงึก�าหนดหลกัเกณฑ์เงือ่นไขและวธิกีารในการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา 

หลักการรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
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หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ

จุลนิติ

ขึน้พจิารณาใหม่ไว้อย่างเคร่งครดั โดยไม่ให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ได้โดยง่าย ดงัเช่นหลกัการ 
ในพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทย๑ โดยถือว่า 
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ถือเป็นข้อยกเว้นของหลักความศักดิ์สิทธิแห่งค�าพิพากษา และเป็น 
กระบวนการพเิศษทีน่�ามาพจิารณาแก้ไขปัญหาความผดิพลาดในกระบวนการพจิารณาคดอีาญาโดยเฉพาะ 
โดยเปิดให้โอกาสจ�าเลยได้น�าพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตน เป็นการคืน 
ความยุติธรรมให้แก่คู่ความในคดี และเป็นการเรียกคืนความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 
ของสังคม อย่างไรก็ตาม การร้ือฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ดังกล่าวจะต้องกระทบกระเทือนหลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ 

ดังน้ัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา แนวคิดเก่ียวกับการ
รื้อฟื ้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และหลักเกณฑ์ในการร้ือฟื ้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ใน 
ต่างประเทศ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง “หลักการ
รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ” ดังต่อไปนี้

๑.	 หลักควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพำกษำ๒ 
 หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา (Res Judicata pro veritate accipitur) เป็นหลัก

ที่ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ต้องการให้คดีซ่ึงได้มีการฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาแล้วมีที่สิ้นสุดหรือมี
ข้อยตุ ิและไม่หยบิยกส่ิงทีร่ะงับหรอืยตุไิปแล้วข้ึนมาฟ้องร้องหรอืพจิารณากันใหม่ แนวความคดิดังกล่าว
เป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญซึ่งปรากฏออกมาในรูปของหลักการฟ้องซ�้า (Res Judicata)

 เม่ือพจิารณาหลักความศักดิส์ทิธิแ์ห่งค�าพพิากษาแล้วจะเหน็ได้ว่าองค์ประกอบทีจ่ะท�าให้
ค�าพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ คือ ค�าพิพากษานั้นจะต้องมีการบังคับเมื่อได้ตัดสินแล้ว ค�าพิพากษานั้น
จะต้องมีอ�านาจบังคับ และค�าพิพากษานั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ โดยนอกจากคู่ความในคดีจะให้การ 
ยอมรบัและปฏบิตัติามค�าพพิากษาแล้ว ค�าพิพากษาจะต้องมคีวามแน่นอน ถกูต้อง และเทีย่งธรรม ท�าให้
ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วย 

 ทั้งนี้ ค�าพิพากษาที่คู่ความ ประชาชน หรือสังคมไม่ยอมรับ ย่อมเป็นปัญหาของหลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม 
สภาพของพยานหลักฐานในแง่ของความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของพยาน ซึ่งการขาดการยอมรับจาก
คู่ความและประชาชนทั่วไปนี้เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้รัฐยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
เพื่อแก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าว

  ๑ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น สามารถ
ติดตามอ่านได้ในวารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจ�าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ในส่วนของคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย 
: LAW REFORM.
 ๒พัลลภ  แพทย์ไชยวงศ์. การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๙ หน้า ๑๐ – ๑๓.
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๒.	แนวควำมคิดในกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่๓  
 ด้วยเป็นทีย่อมรบักันแล้วว่าแม้ว่ากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาจะมปีระสทิธภิาพเพยีงใด 
ในทางปฏิบัติก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในทางท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย หรือ
ความผิดพลาดในทางที่เป็นคุณแก่จ�าเลยก็ตาม ในบางประเทศจึงยินยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาข้ึน
พจิารณาใหม่ ซึง่การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ทัง้ในทางทีเ่ป็นคณุและในทางทีเ่ป็นโทษแก่จ�าเลยน้ัน 
ได้มีหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ

 ๒.๑ หลกัการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา “ในทางท่ีเป็นคณุแก่จ�าเลย” การรือ้ฟ้ืนคดอีาญาในทาง
ที่เป็นคุณแก่จ�าเลยมีที่มาจากแนวความคิดที่ว่าแม้ว่าข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะมีความส�าคัญมากในแง่ของความสงบเรียบร้อยแห่งสังคมก็ตาม แต่ถ้าจะปล่อย
ให้ความผิดพลาดซึ่งอาจจะมีปรากฏขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ความผิดพลาดท่ีปรากฏน้ัน  
ก็จะท�าให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวงการยุติธรรมเสื่อมคลายไปได้ จึงจ�าเป็นต้องยอมให้มีการ
รือ้ฟ้ืนแก้ไขได้ การรือ้ฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพจิารณาใหม่น้ี เป็นมาตรการแก้ไขและลบล้างผลของค�าพพิากษา 
ที่เกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา โดยก�าหนดให้ศาล 
ซึง่เป็นองค์กรทีจ่ดัให้มคี�าพพิากษานัน้เป็นผูพ้จิารณาแก้ไขความผดิพลาดด้วยการด�าเนนิกระบวนพิจารณา
คดน้ัีนใหม่ ส�าหรบัประเทศทีย่นิยอมให้มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พิจารณาใหม่ในทางทีเ่ป็นคณุแก่จ�าเลย 
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศไทย เป็นต้น

 ๒.๒ หลักการรื้อฟื ้นคดีอาญา “ในทางท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย” ความผิดพลาดใน
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในบางกรณอีาจเป็นคณุแก่จ�าเลย ท�าให้จ�าเลยหลดุรอดไปจากการจดัการ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ ซ่ึงแม้จะมีหลักฐานใหม่ในภายหลังว่าจ�าเลยผู้นั้นเป็นผู้กระท�า

 ๓เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๔๓ – ๔๖.
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ความผิด ก็ไม่สามารถที่จะลงโทษอีกได้หากมีค�าพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วว่าจ�าเลยผู้น้ันไม่มีความผิด  
ซึ่งเป็นไปตามหลักบุคคลไม่ควรถูกพิจารณาเพื่อลงโทษสองครั้งในการกระท�าครั้งเดียว ซึ่งในกรณีนี ้
ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ถอืของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ดังนัน้ แนวคดิเกีย่วกบัผูก้ระท�า
ความผิดต้องได้รับโทษจึงได้ถูกน�ามาใช้ โดยเป็นไปตามทฤษฎีลงโทษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามแนวคดินีก้เ็พือ่ให้เกดิความยตุธิรรมแก่ผูเ้สยีหาย และเป็นการเรยีกคนื
ความไว้วางใจในกฎหมายของประชาชน เรียกคืนความสงบสุขของสังคมโดยรวมอีกด้วย ตัวอย่างของ
ประเทศที่มีกฎหมายให้อ�านาจในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในทางที่เป็นโทษกับจ�าเลย ได้แก่ 
ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และไต้หวัน 

๓.	กำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่ในต่ำงประเทศ
 ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าการรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่นัน้มทีัง้ในทางทีเ่ป็นคณุและเป็นโทษ 

แก่จ�าเลย ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน “พระราชบญัญตักิารร้ือฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
ได้ก�าหนดให้บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 
ในภายหลัง หากปรากฏหลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลน้ันมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธ ิ
ที่จะได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม
ค�าพพิากษาของศาลท่ีพจิารณาคดทีีร้ื่อฟ้ืนขึน้พิจารณาใหม่ว่าบคุคลผูน้ั้นมไิด้กระท�าความผดิ อันเป็นการ
รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ในทางทีเ่ป็นคณุแก่จ�าเลย ดังน้ัน เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กฎหมายและการพัฒนากฎหมายของไทยในอนาคต ในการน้ีจึงขอน�าเสนอกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการรือ้ฟ้ืน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเป็นคุณแก่จ�าเลยเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนี้

 ๓.๑ ฝรั่งเศส๔ การรื้อฟื้นคดีอาญาที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศ
ฝรั่งเศส เรียกว่า “Le pourvoi en revision” ซึ่งหมายถึงการพิจารณาใหม่ในคดีที่มีค�าพิพากษา 
ถึงที่สุดแล้ว แต่ค�าพิพากษานั้นมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง การรื้อฟื้นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว 
ข้ึนพจิารณาใหม่มมีาตัง้แต่ ปี ค.ศ. ๑๖๗๐ ในสมยัน้ันการขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่เป็นพระราชอ�านาจ 
ของพระมหากษัตริย์โดยแท้ในการที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีก�าหนดเวลา 
แต่อย่างใด การรือ้ฟ้ืนคดีอาญาในฝรัง่เศสแต่เดมิจงึมลีกัษณะคล้ายการอภัยโทษและการล้างมลทนิผสมกนั 
ในปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ของฝรั่งเศสจะมีหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  
โดยจะต้องด�าเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรม แล้วจึงจะไปสู่การพิจารณาของศาล เป็นวิธีการ 
ผสมผสานระหว่างวิธีการทางบริหารและทางตลุาการ แต่ยงัคงรกัษาร่องรอยเดมิบางอย่างไว้ คอืยงัเป็น
ความกรณุาทีใ่ห้แก่ผู้ต้องค�าพพิากษาเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม และจะกระท�าได้เฉพาะเมือ่เป็นคณุ 
แก่ผู้ต้องค�าพิพากษาเท่านั้น

 ๔พิชญา เหลืองรัตนเจริญ. การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้ือฟ้ืนคดีท่ีเป็นคุณแก่จ�าเลย. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๘ หน้า ๒๖ – ๓๔.

139-147-MAC6.indd   142 9/23/17   2:29 PM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 143

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

  เง่ือนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ต้องเป็นการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พจิารณาใหม่ทีเ่ป็นคุณแก่จ�าเลยเท่าน้ัน และคดทีีจ่ะขอให้รือ้ฟ้ืนจะต้องเป็นคดทีีม่คี�าพพิากษาว่าจ�าเลย
มีความผดิ คดทีีศ่าลยกฟ้องจะขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ไม่ได้ รวมทัง้ค�าพพิากษาในคดทีีจ่ะขอให้
รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จะต้องเป็นค�าพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ การขอให้รื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ จะกระท�าได้เฉพาะในคดีความผิดอุกฉกรรจ์ (คดีที่มีโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไปจนถึง
ประหารชีวิต) หรือความผิดปานกลาง (คดทีีม่โีทษจ�าคกุกว่า ๒ เดอืน จนถงึ ๕ ปี ปรบัเกนิกว่า ๒,๐๐๐ ฟรงัค์ 
ขึ้นไป) เท่านั้น โดยมีเหตุในการร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ดังนี้ (๑) กรณีที่ผู้ที่ถูกอ้างว่า 
ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วยังมีชีวิต (๒) กรณีที่มีค�าพิพากษาขัดแย้งกัน โดยภายหลังจากที่มีค�าพิพากษาให้
ลงโทษในความผดิอกุฉกรรจ์หรอืความผดิปานกลางไปแล้ว ได้มคี�าพพิากษาให้ลงโทษจ�าเลยอกีคนหนึง่
ในการกระท�าอันเดยีวกนันัน้ และค�าพพิากษาท่ีให้ลงโทษทัง้สองฉบบันัน้ขดัแย้งกนั ซ่ึงความขดัแย้งกนัน้ี 
เป็นข้อพิสูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของผู้ที่ถูกลงโทษคนใดคนหน่ึง (๓) กรณีที่มีค�าพิพากษาลงโทษฐาน 
เบกิความเทจ็แก่พยาน ซึง่ได้ให้การเป็นผลร้ายแก่จ�าเลย หรอื (๔) กรณท่ีีมข้ีอเท็จจรงิใหม่เกดิข้ึนภายหลงั 
จากที่มีค�าพิพากษาว่าจ�าเลยกระท�าความผิด โดยข้อเท็จจริงใหม่ที่ปรากฏข้ึนได้แสดงถึงความบริสุทธ์ิ
ของจ�าเลย

  ผู้มีสิทธิและผู้มีอ�านาจขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ในประเทศฝรั่งเศส 
ได้ก�าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ส�าหรับเงื่อนไขในกรณี (๑) (๒) 
และ (๓) คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาหรือผู้แทนตามกฎหมายในกรณีที ่
ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาบกพร่องในความสามารถ และคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้รับมอบอ�านาจโดยทั่วไป 
หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจเฉพาะของผูท้ีถู่กศาลพพิากษาในกรณีทีผู้่ถูกศาลพพิากษาถงึแก่กรรมแล้วหรือ
เป็นบุคคลสาบสญู ส่วนเงือ่นไขใน (๔) การรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ในกรณทีีม่พียานหลกัฐานใหม่ 
เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีอ�านาจในการขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ 
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  ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔ – ๔๓.

  การร้องขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ในประเทศฝรัง่เศสเมือ่ศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาได้รบัค�าขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาข้ึนพจิารณาใหม่ไว้แล้ว ในชัน้ต้นศาลจะต้องสัง่รบัหรอืไม่รับค�าขอน้ัน 
ถ้าสั่งไม่รับก็เป็นที่สุด ถ้าศาลส่ังรับค�าขอก็จะวินิจฉัยต่อไปว่าส�านวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมส่งมานั้น 
จะต้องท�าการสอบสวนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากนั้นศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยต่อไป ในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่า
ค�าขอนั้นฟังไม่ขึ้นก็จะยกค�าขอรื้อฟื้นคดีนั้นเสีย แต่ถ้าเห็นว่าค�าขอนั้นฟังข้ึน ศาลฎีกาจะสั่งให้ลบล้าง
ค�าพพิากษาเดมิ ส�าหรับการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผูต้้องค�าพพิากษานัน้ เมือ่ปรากฏว่ามคีวามผดิพลาด 
ในกระบวนการพจิารณา ผู้ต้องค�าพพิากษาจะได้รบัการชดเชยความเสยีหายทัง้ทางตวัเงินและทางจิตใจ 
เช่น การโฆษณาค�าพิพากษาใหม่ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 ๓.๒ สหรัฐอเมริกา๕ เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ การรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
กระบวนการยตุธิรรม กล่าวคอื เม่ือเกดิความไม่ยตุธิรรมขึน้ในกระบวนการยตุธิรรมเป็นเหตใุห้ผูบ้รสิทุธิ์
ต้องได้รับโทษทางอาญา ก็จ�าเป็นต้องมีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยสามารถรื้อฟื้นได้ทั้งคดีอาญาที่ถึงท่ีสุดและไม่ถึงท่ีสุด แต่การรื้อฟื้นคดีอาญาจะท�าได้เฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นคุณกับจ�าเลยเท่านั้น

  เงื่อนไขในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม ่ เป็นไปตาม Federal Rules of 
Criminal Procedure Rule ๓๓ มีด้วยกัน ๒ กรณี คือ กรณีค้นพบพยานหลักฐานใหม ่ เป็นกรณ ี
ซึง่รฐัส่วนใหญ่ได้บญัญติัไว้ให้เป็นเหตุในการรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ หรอืเป็นเหตทุีก่�าหนดไว้เบือ้งต้น 
ในการขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาและจะต้องขอรือ้ฟ้ืนภายหลงัจากทีศ่าลมคี�าสัง่ถงึทีส่ดุแล้วไม่เกิน ๓ ปี เน่ืองจาก
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยานหลักฐานใหม่นั้นท�าให้คู่ความ 
มีเวลาตระเตรียมคดีและพยานหลักฐานก่อนที่จะยื่นค�าขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลจึงได้วางหลักเป็น
บรรทัดฐานตลอดมาว่าการขอร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยอาศัยเหตุของการค้นพบพยาน 
หลักฐานใหม่ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานใหม่จริง ซึ่งได้ค้นพบหลังจากการ
พิจารณาคดีแล้ว

  (๒) การที่ไม่ได้ค้นพบก่อนหน้านั้น จ�าเลยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
  (๓) พยานหลักฐานนั้นต้องมิใช่เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้
  (๔) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแห่งคดี
  (๕) ต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของจ�าเลยได้ 
  และกรณีเหตุอื่น ๆ นอกจากกรณีแรก ได้แก่
  (๑) ความไม่ยุติธรรมหรือล�าเอียงของลูกขุนหรือศาล 
  (๒) การด�าเนินกระบวนพิจารณาผิดพลาด เช่น การละเว้นให้พยานสาบาน หรือ

การที่ศาลละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎของศาล
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  (๓) การขาดคุณสมบัติหรือการไร้ความสามารถของลูกขุน
  (๔) การกระท�าผดิพลาด ซึง่เป็นการกระท�าของผูพ้พิากษา คณะลกูขนุ ทนายความ 

คู่ความ หรือของบุคคลภายนอก หรือลูกขุนท�าไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติต่อลูกขุนไม่ถูกต้อง
  (๕) การใช้กฎหมายผิดพลาด 
  (๖) ความผิดพลาดของค�าวินิจฉัยของลูกขุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย

ที่ศาลให้ค�าแนะน�าไว้ หรือเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
  ผูม้สีทิธแิละผูม้อี�านาจขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ในกรณทีีไ่ม่มกีฎหมาย

จ�ากัดอ�านาจไว้ ศาลถือว่าได้รับอ�านาจโดยปริยายที่จะระงับการบังคับคดีและรื้อฟื้นคดีข้ึนใหม่ได้เอง 
เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชน นอกจากนี ้พนกังานอยัการก็เป็นอกีบุคคลหนึง่ทีม่อี�านาจ ส่วนในกรณีของ 
ผู้มีสิทธินั้น เป็นสิทธิของผู้ต้องค�าพิพากษาหรือคู่ความในคดี หรือผู้แทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ
ของบุคคลนั้นในการรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ 

  การร้องขอร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ ถ้าเป็นคดทีีพ่จิารณาเสรจ็สิน้แล้วเป็น
อ�านาจของศาลเจ้าของคดเีดมิทีจ่ะส่ังให้ร้ือฟ้ืนคดีขึน้มาพิจารณาใหม่ได้ แต่ถ้ามกีารอุทธรณ์ทีส่มบรูณ์แล้ว 
ย่อมเป็นอ�านาจของศาลทีพิ่จารณาอทุธรณ์ การย่ืนค�าขอให้ศาลรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ โดยหลักให้ยืน่ 
ต่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนั้นมาแล้วเพราะเป็นผู้ที่ทราบเรื่องดี เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว้ 
เป็นอย่างอืน่ ส�าหรับก�าหนดระยะเวลาในการยืน่ค�าขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่นัน้ โดยปกตจิะต้องยืน่
ภายหลังที่ลูกขุนชี้ขาด หรือศาลหรือผู้ชี้ขาดมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งแล้ว และค�าขอน้ีจะต้องท�าเป็น
ค�าร้อง คือต้องท�าเป็นหนังสือระบุข้อผิดพลาดท่ีคู่ความถือเป็นเหตุขอรื้อฟื้นคดีข้ึนพิจารณาใหม่ และ 
ในกรณีทีศ่าลมคี�าส่ังให้พจิารณาคดใีหม่แล้ว ค�าสัง่น้ันย่อมมผีลเสมอืนหน่ึงว่ายงัไม่มกีารพจิารณาคดใีน 
เรือ่งนัน้มาเลย และท�าให้ค�าพิพากษาเดมิสิน้ผลไปในตวั แต่ถ้าศาลสัง่ไม่อนญุาต ให้ถอืว่าค�าพพิากษาน้ัน 
ถึงที่สุดแล้ว
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 ๓.๓ ญี่ปุ่น ปัจจุบันการรื้อฟื้นคดีในญ่ีปุ่นนั้นเป็นไปตามกฎหมายของฝรั่งเศส กล่าวคือ 
การรือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่สามารถท�าได้เฉพาะในกรณทีีจ่ะเป็นคณุแก่จ�าเลยเท่าน้ัน โดยมเีหตใุนการ
ขอให้รื้อฟื้นคดีได้ ๗ กรณี 

  (๑) เมื่อค�าพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซึ่งต่อมา
ได้มีการพิสูจน์โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือถูกเปลี่ยนแปลง

  (๒) เมื่อค�าพิพากษาเดิมได้ตัดสินโดยอาศัยค�าให้การของพยาน ความเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นค�าให้การหรือเป็น 
ค�าเบิกความที่เป็นเท็จ

  (๓) เมื่อได้รับการพิสูจน์โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กล่าวหา
จ�าเลยโดยไม่เป็นความจริง และการกล่าวหาที่เป็นเท็จเป็นผลให้จ�าเลยถูกฟ้องในคดีนั้น

  (๔) เมือ่ค�าชีข้าดในประเดน็แห่งคดขีองค�าพพิากษาในคดก่ีอนนัน้ได้ถกูเปลีย่นแปลง
โดยค�าชี้ขาดถึงที่สุด

  (๕) เมื่อสิทธิในทางสิทธิบัตรหรือในทางรูปแบบเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ ์
ซึง่ค�าพพิากษาในคดีก่อนได้ตัดสินว่าสทิธน้ัินถกูละเมดิ แต่ต่อมาภายหลงัได้รบัการวินิจฉยัโดยส�านักงาน
สิทธิบัตรว่าสิทธิดังกล่าวนั้นแท้จริงเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้

  (๖) เมื่อมีพยานหลักฐานที่ค้นพบใหม่ในภายหลังอย่างชัดแจ้งว่าควรที่จะได้มีการ
สบืพยานเกีย่วกบัความบรสุิทธิข์องจ�าเลยหรอืควรจะได้มกีารปลดปล่อยจ�าเลย หรอืบคุคลทีต้่องโทษนัน้ 
ควรได้รบัการชดใช้เงนิเพือ่บรรเทาความเสยีหาย หรอืบคุคลน้ันควรจะได้รบัโทษน้อยกว่าทีไ่ด้รบัอยูจ่รงิ 
ทั้งนี้ พยานหลักฐานดังกล่าวนี้จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้

  (๗) เมื่อได้มีการพิสูจน์ในภายหลังโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้พิพากษาซึ่งร่วมท�า
ค�าพิพากษาในคดีก่อน หรือพนักงานอัยการ ผู้ช่วยพนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ท�าข้อความ
หรอืเอกสารใดขึน้ซึง่ใช้เป็นพยานหลกัฐานน�าไปสูค่�าพพิากษาว่าจ�าเลยมคีวามผดิ ได้กระท�าผดิเกีย่วกบั
การทุจริตต่อหน้าที่๖  

  ผูม้อี�านาจในการขอรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ ค�าร้องขอให้พจิารณาใหม่น้ัน 
ให้ยื่นต่อศาลที่มีค�าพิพากษาเดิม โดยพนักงานอัยการสามารถร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้เพราะเป็นทนาย 
ของแผ่นดินและท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดี 
ขึ้นพิจารณาใหม่ ได้แก่ จ�าเลย ผู้แทนตามกฎหมาย และผู้ปกครอง และในกรณีที่จ�าเลยถึงแก่กรรมหรือ
อยู่ในสภาพที่ไม่อาจด�าเนินการเองได้ การยื่นค�าร้องนั้นก็สามารถท�าได้โดยคู่สมรส ผู้สืบสายโลหิต หรือ
ญาติพี่น้อง

๖สันทัด  สุจริต. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาโดยอ้างเหตุพยานหลักฐานใหม่. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 
“ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)” รุน่ที ่๑๐ วทิยาลยัการยติุธรรม ส�านกังานศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา้ ๑๘ – ๑๙.
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  การร้องขอร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลเดิมที่พิพากษาให้จ�าเลยต้อง 
รับโทษย่อมเป็นศาลที่มีอ�านาจในการพิจารณาคดีที่ขอให้รื้อฟื้น ในกรณีที่ค�าร้องขอมีเหตุผลพอสมควร
ศาลก็จะมีค�าสั่งให้เปิดการพิจารณาใหม่ 

๔.	 บทสรุป
 จากการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในกรณีของ 

ต่างประเทศนัน้ นอกจากจะท�าให้ทราบถงึหลกัเกณฑ์ในการรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ของประเทศ
ทั้งสามดังกล่าวแล้ว ยังท�าให้ได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้น�ามา
ปรบัใช้เพือ่พฒันากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นเก่ียวกับการรือ้ฟ้ืนคดอีาญา
ในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
และประเด็นเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาท่ีเป็นโทษแก่จ�าเลย ซ่ึงสามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดท่ี 
หลดุรอดเงือ้มมอืของกฎหมายกลบัมาลงโทษได้ถงึแม้ว่าในคดีน้ันจะได้มคี�าพิพากษาถงึทีส่ดุไปแล้วกต็าม 
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นหลักการท่ีแตกต่างจากพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่หากสามารถด�าเนินการได้ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการยติุธรรมได้อย่างครอบคลมุ อกีทัง้ยงัท�าให้ประชาชนเกดิความเชือ่ถอื 
ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื ้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่” และเรื่อง “หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ”  
ทัง้สองเรือ่งตามทีไ่ด้น�าเสนอมาเป็นล�าดับจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปพิจารณาศกึษาถงึความเหมาะสม 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหน้าได้ไม่มากก็น้อย ทั้งน้ี เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายและน�ามาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
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“Education is not the f illing of a pail,  

but the lighting of a f ire.”

วิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ (กวีเอกชาวไอริช)

 William Butlet Yeats

“การศึกษามิใช่เรื่องของการเติมน�้าใส่ถัง หากแต่เป็นเรื่องของการจุดไฟ”
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ 
การท�าประมงถือเป็นอาชีพด้านการเกษตรสาขาหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี ในขณะทีปั่จจุบนัปรากฏว่ามกีารท�าประมงทีม่ี
ลักษณะผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างมากมายจนเกิดเป็นปัญหากับบ้านเมืองทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับทั่วโลกต่างได ้ให ้ความส�าคัญในการ
อนุรักษ์์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้องค์์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization หรอื FAO) และประเทศต่าง ๆ  
 ได้ร่วมกนัในการหามาตรการขจดัและต่อต้านการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย เพือ่ให้้เกดิ
การบริหารจัดการและใช้้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมท้ังความ
มัน่คงทางอาหารส�าหรบัประชากรของโลก ซึง่สหภาพยโุรป (EU) เป็นกลุม่ประเทศแรก
ทีไ่ด้ก�าหนดมาตรการเพือ่ป้องกันและขจัดการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมายขาดการรายงาน
และไร้การควบคมุ หรอืปัญหา IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated 
Fishing) เพื่อให้เป็นมาตรการในการควบคุมการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล

  คอลัมน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจึงใคร่ขอน�าเสนอ เรือ่ง “มาตรการ
และแนวทางป้องกนัปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายของประเทศไทยกบัหลกัการ
ส�าคญัของ IUU Fishing” ทัง้น้ี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัทราบและเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา ความเป็นมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประมงในประเทศไทย
ให้สอดคล้องตามหลักสากลที่ทั่วโลกยึดถือและปฏิบัติกัน ดังนี้ 

มำตรกำรและแนวทำงป้องกันปัญหำ 
กำรท�ำประมงผิดกฎหมำยของประเทศไทย  
   กับหลักกำรส�ำคัญของ IUU Fishing 
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    ๑อรนุช แสงจารึก “ปัญหาการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม : โอกาสในการปฏิรูปภาค 

การประมงไทย (ตอนที่ ๑)” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://thaipublica.org/2016/01/iuu-reform-opportunities-1/ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐.

๑. ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของ IUU Fishing 
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization : FAO) ได้ให้นยิามของค�าว่า IUU Fishing (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing) หรอืการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม โดยสรุปได้ดังนี้๑ 

 (๑) “การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย” (Illegal fishing) หมายถึง การท�า
ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมาย การท�าประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง 
หรือรัฐเจ้าของแหล่งท�าการประมงเอง หรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ�านาจของรัฐใด ๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของรัฐ
เจ้าของแหล่งประมง หรอืการท�าประมงโดยเรอืของประเทศทีเ่ป็น
ภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization : RFMO) แต่ขัดต่อ
มาตรการอนรุกัษ์และการจดัการตามมตขิององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่งประเทศนั้นมีข้อผูกพัน หรือขัดต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง หรือการท�าประมงที่ฝ่าฝืน
กฎหมายของประเทศหรอืข้อผกูพนัระหว่างประเทศ โดยครอบคลมุ
ถึงการกระท�าของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) 
ที่เกี่ยวข้อง

 (๒) “การประมงทีข่าดการรายงาน” (Unreported Fishing) หมายถงึ 
การท�าประมงโดยไม่ได้แจ้ง หรือไม่รายงาน หรือรายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ  
อันเป็นการกระท�าทีข่ดัต่อกฎหมายและระเบยีบของรฐัน้ัน หรอืการท�าประมงในพืน้ที่
ความรับผิดชอบขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) โดยไม่แจ้ง หรือไม่
รายงาน หรือรายงานข้อมูลเท็จ อันเป็นการขัดต่อวิธีปฏิบัติขององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMO) นั้น 

 (๓) “การท�าประมงทีไ่ร้การควบคุม” (Unregulated fishing) หมายถงึ 
การเข้าท�าประมงในเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) โดยเรือที่ไม่แสดงสัญชาติ (ไม่ชักธง) หรือเรือชักธงของชาติใด ๆ ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมเป็นภาคสีมาชกิขององค์กรจดัการประมงระดบัภมูภิาค (RFMO) หรอืการท�าประมง
ในลกัษณะทีไ่ม่สอดคล้อง หรอืฝ่าฝืนมาตรการอนรุกัษ์และการจดัการขององค์กรจดัการ
ประมงระดับภูมิภาค (RFMO) นั้น หรือการเข้าท�าประมงในพื้นที่ หรือจับสัตว์น�้า
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ประเภทที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์หรือมาตรการในการจัดการรองรับ และการท�า
กจิกรรมการประมงในลกัษณะทีไ่ม่สอดคล้องกับความรบัผดิชอบของรฐัในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

 กล่าวโดยสรุป การท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม (IUU fishing) คือ การท�าการประมงที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมาย  
กฎระเบียบ หรือมาตรการในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า ทั้งของรัฐ
เจ้าของแหล่งประมงและตราสารระหว่างประเทศในแหล่งประมงใด ๆ  หรือการท�าการ
ประมงโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการเกบ็รวบรวมข้อมลู และรายงานการท�าประมง 
ทั้งกรณีไม่มีการรายงาน หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบของ
รฐัเจ้าของธง รฐัเจ้าของแหล่งประมง และองค์กรจัดการประมงระดบัภมูภิาค (RFMO)

  ทัง้นี ้การท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุนัน้ 
เกดิขึน้ได้ทัง้จากการท�ากิจกรรมประมงของเรอืประมงขนาดเล็กทีท่�าการประมงบรเิวณ
ชายฝั่ง และในน่านน�้าภายใต้เขตอ�านาจของรัฐชายฝั่ง ไปจนถึงการท�าประมงของเรือ
ประมงขนาดใหญ่ในมหาสมทุร หรอืในทะเลหลวง (High Seas) ทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิาร
จัดการขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ในกรณีที่เรือประมงออกไป
ท�าการประมงในเขตน่านน�า้ของประเทศอืน่ หากมกีจิกรรมการประมงท่ีมพีฤตกิรรม
เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการท�าประมงแบบ IUU fishing เช่นกัน คือ

  (๑) ลกัลอบท�าการประมงโดยมไิด้รบัอนุญาตจากรฐัเจ้าของแหล่งท�าการ
ประมง หรือท�าการปลอมแปลงใบอนุญาตท�าการประมง หรือท�าการปลอมแปลงเรือ
ให้เหมือนกับเรือที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง หรือ

  (๒) ท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบยีบ ทัง้ของรฐัเจ้าของ
แหล่งท�าการประมง และพันธสัญญาระหว่างประเทศ เช่น ใช้เครื่องมือประมงผิด
ประเภท ท�าการประมงนอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาต หลกีเลีย่งมาตรการตรวจสอบของรฐั
เจ้าของพื้นที่ท�าการประมง และกระท�าการที่ผิดกฎหมายประมงในประเทศเจ้าของ
พื้นที่ท�าการประมงที่แม้ว่าจะได้รับสัมปทานการท�าประมงแล้วก็ตาม  

๒. แนวคิดและมำตรกำรในกำรป้องกัน ยับย้ังและขจัดกำรท�ำ
ประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ (IUU Fishing)  

 ทรพัยากรสตัว์น�า้ถอืเป็นแหล่งอาหารทีส่�าคัญของประชากรโลก เนือ่งจาก
เป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญ หาได้ง่าย และสามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัตว์น�้าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตาม
ธรรมชาติ แต่ถ้าหากขาดการจัดการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม มีการจับสัตว์น�้ามา
ใช้กันจนเกินขนาด (over fishing) ก็จะท�าให้สัตว์น�้าเติบโตไม่ทันความต้องการ และ
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หมดลงได้ในทีส่ดุ ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าแหล่งท�าการประมงส่วนใหญ่ของโลกก�าลงัประสบ
กับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น�้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
การกระท�าของมนุษย์ ทั้งจากการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจับ
สตัว์น�า้วยัอ่อนทีไ่ม่ได้ขนาด และโดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าการประมงทีม่ากจนเกินกว่า
ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนได้ทัน ซึ่งหากยังมีการใช้ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างที่เป็นอยู่
ในปัจจบุนัจะส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิห่วงโซ่อาหาร ความสมดลุของระบบ
นเิวศทางทะเลและมหาสมทุร และทีส่�าคญัคอืความมัน่คงทางอาหารของประชากรโลก
ในอนาคต

  ดังนั้น เพื่อให้การน�าทรัพยากรสัตว์น�้ามาใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืน 
และเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคต องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) และองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) 
จึงได้เร่ิมด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมี
การบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการและแผนปฏิบัติการ
ออกมาเพื่อบังคับใช้ และเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน�าไป
ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และ
การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ทั้งนี ้การที่จะป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�าประมงแบบ 
IUU ให้หมดสิ้นไปนั้นจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ ไม่แต่เฉพาะ
รฐัชายฝ่ังทีม่อีาณาเขตทางทะเลและมกีารด�าเนินกิจกรรมการประมงทางทะเลเท่าน้ัน 
รัฐภายในซึ่งเป็นตลาดสินค้าสัตว์น�้าก็สามารถก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการท�าประมงแบบ IUU ได้เช่นกัน ดังนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) จงึได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารสากลว่าด้วยการป้องกนั ลด และเลกิ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (International Plan 
of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing : IPOA-IUU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรการของรัฐ
เจ้าของธง รฐัเจ้าของท่าเรอื รฐัชายฝ่ัง และมาตรการทีเ่กีย่วข้องในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศไว้เพื่อให้แต่ละประเทศและองค์กรบริหารจัดการประมงในภูมิภาคต่าง ๆ น�า
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการประมง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 (๑) มาตรการส�าหรับรัฐเจ้าของธง (flag state measures) คือ  
รฐัเจ้าของธงควรด�าเนนิการจดทะเบยีนเรอืประมงทีช่กัธงของตนทกุล�า โดยให้มรีะบบ
การจดทะเบียน การพักหรือการถอนทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องมี
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การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือประมง และการท�าประมงของเรือดังกล่าว
ไว้อย่างครบถ้วน มรีะบบการออกใบอนุญาตการท�าประมง การพกัและถอนใบอนุญาต
ท�าการประมง และมีระบบติดตามต�าแหน่งเรือ (VMS) เพื่อตรวจสอบติดตามการท�า
ประมงของเรือเหล่าน้ัน ตลอดจนให้เรือประมงเหล่าน้ันมีการรายงานข้อมูลการท�า
ประมงอย่างสม�่าเสมอ 

 (๒) มาตรการส�าหรับรัฐเจ้าของท่าเรือ (port state measure)  
รัฐเจ้าของท่าเรือควรด�าเนินการ คือ มีการก�าหนดมาตรการในการควบคุมเรือประมง
เข้าเทยีบท่าให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องมรีะบบตรวจสอบหลกัฐาน
การท�าประมงของเรือประมง หรือสินค้าประมงว่ามาจากการท�าประมง IUU หรือไม่ 
และต้องปฏิเสธการน�าเข้าสนิค้าประมงจากเรอืทีท่�าการประมง IUU หรือเกีย่วข้องกบั
การท�าประมง IUU รัฐท่าเรือควรมีระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเรือประมง และ
ไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินการต่าง ๆ  ของเรือที่ท�าการประมง IUU เช่น 
การเติมน�้ามัน เสบียง การเข้าท่าเรือเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้าที่ท่าเรือของรัฐตน นอกจากนี้
ควรแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงด้วย 

 (๓) มาตรการส�าหรับรฐัชายฝ่ัง (coastal state measure) รัฐชายฝ่ัง
เจ้าของทรัพยากรควรปฏิบัติและด�าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  (UNCLOS 1982) ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยควรก�าหนดมาตรการในการป้องกันการท�าประมง IUU 
ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ก�าหนดระเบียบ
การท�าประมงภายในรัฐตน มีระบบควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบการท�าประมง
ในน่านน�้าอธิปไตย และมีระบบป้องกันและลงโทษการท�าประมง IUU 

 (๔) มาตรการท่ีเก่ียวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (interna-
tionally agreed marketing-related measures) เนื่องจากการค้าระหว่าง
ประเทศในส่วนของการค้าผลิตภัณฑ์ประมงทั่วโลกในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล อีกทั้ง
ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การน�ามาตรการทางการค้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาการท�าประมง IUU จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ลด และเลิกการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)  
จึงได้เรียกร้องให้นานาประเทศ และระดับภูมิภาคร่วมกันพัฒนามาตรการทางการค้า
ระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�าประมง IUU ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมี
เป้าหมายเพือ่ป้องกันมใิห้สตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการท�าประมง IUU เข้าสูต่ลาด ทัง้น้ี มาตรการ
ทางการค้าควรครอบคลุมทั้งการน�าเข้าและส่งออกสินค้า โดยควรจะประกอบด้วย 
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ข้อก�าหนดให้มีใบรับรองสัตว์น�้าที่จับได้ และเอกสารควบคุมการค้าสัตว์น�้า ข้อจ�ากัด
และข้อห้ามในการน�าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าประมง IUU

๓. ปัญหำกำรประมงในประเทศไทย
  จากการที่คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) 

สหภาพยุโรป (Europe Union) ได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูก
ระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พร้อมทั้งแนะน�าให้ประเทศไทยด�าเนิน
การปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ และการจัดการด้านการประมง
ของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
จัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณใน
การท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ด้านการประมงที่ประเทศไทยมีพันธกรณี โดยก�าหนดเวลาให้ 
ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขภายใน ๖ เดือน (พฤษภาคม – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) จากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรป จะพิจารณาอีกครั้งว่า
จะยกเลิกประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว หรือจะระงับการน�าเข้าสินค้าสัตว์น�้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป 

 ทั้งนี้ จากการตรวจประเมินการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของไทย ระหว่าง
วนัที ่๑๓ – ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา ผูแ้ทนคณะกรรมาธกิารยโุรปด้านการประมง
และทะเล (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries : DG-MARE) 
เหน็ว่าประเทศไทยสามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการท�าประมง IUU ได้เป็นทีน่่าพอใจ 
แต่ยงัคงมข้ีอบกพร่องบางประการ จงึขยายเวลาให้ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว และจะตรวจประเมนิอกีครัง้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่หากประเทศไทย
ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในเวลาทีก่�าหนด ก็มคีวามเป็นไปได้ว่า 
สินค้าสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยอาจจะถูกระงับการน�าเข้าไปยังตลาด
สหภาพยุโรปก็เป็นได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย
โดยภาพรวมทีจ่ะท�าให้รฐัสูญเสียรายได้จากการส่งออกเป็นมลูค่ากว่า ๑ แสนล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพท�าการประมงท้ังระบบต้องประสบกับ
วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงในประเทศ แรงงานประมงทั้งไทยและ
ต่างด้าวกว่า ๑ แสนราย รวมทั้งผู้ประกอบการต้นทางอย่างผู้ผลิตน�้าแข็ง บรรจุภัณฑ์ 
และผูผ้ลติอปุกรณ์การประมง รวมถงึผูป้ระกอบการปลายทางอย่างผูส่้งออกสนิค้าและ
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   ๒พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป    

จัดจ�าหน่าย ถึงแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการท�า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย แต่ดเูหมอืนว่าจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึน้มา ท�าให้ราคาสนิค้า
ประมงภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการหลายราย 
ไม่สามารถประกอบกจิการได้ แรงงานกว่า ๖๐,๐๐๐ คนได้รบัผลกระทบไปด้วย รวมถึง 
อุตสาหกรรมแปรรูปที่ขาดแคลนวัตถุดิบจากการที่ชาวประมงส่วนหน่ึงไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้  

๔. แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรประมงของประเทศไทย
 จากสภาพปัญหาการประมงของประเทศไทยที่ยังขาดมาตรการใน 

การตดิตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�าการประมงในน่านน�า้ไทยและนอกน่านน�า้ไทย 
และเพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งขาด 
การบรหิารจดัการการท�าการประมงให้สอดคล้องกบัการผลติสงูสดุของธรรมชาตเิพือ่ให้
สามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมี
ผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย ดังน้ัน รัฐบาลชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตราพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘๒   

ขึ้นใช้บังคับ โดยพระราชก�าหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจ
สอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพือ่ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานสากล และก�าหนดแนวทางในการอนุรกัษ์และ
บรหิารจดัการแหล่งทรัพยากรประมงและสตัว์น�า้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื 

 โดยพระราชก�าหนดดังกล่าวมีสาระส�าคัญที่เป็นมาตรการในการควบคุม
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่เป็นแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศ ดังนี้ 

 ๔.๑ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
  พระราชก�าหนดฉบับน้ีมุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงใน

ประเทศไทยและในน่านน�้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ
อย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด�ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง 
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือของนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครอง
สวสัดภิาพของคนประจ�าเรอื และป้องกันการใช้แรงงานผดิกฎหมายในภาคการประมง 
ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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  (๑) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง

  (๒)  เพื่อปกป้องคุ ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น

  (๓) เป็นการปฏิบัตติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศในส่วนทีเ่ก่ียวกับ
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า

  (๔)  เพือ่ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ยบัยัง้ และขจัดการท�าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง

  (๕)  มีการใช้หลักฐานทางวทิยาศาสตร์ทีด่ทีีส่ดุ
เพือ่ให้การบรหิารจดัการทรพัยากรสตัว์น�า้น�าไปสูก่ารพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง
การรกัษาสมดลุของระบบนเิวศและหลกัการป้องกนัล่วงหน้าเพือ่
รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้
เกิดผลติผลสงูสดุของสตัว์น�า้ทีส่ามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนื

  (๖) เพื่อป้องกันและขจัดการท�าการประมงที่
เกินศกัย์การผลติและขดีความสามารถในการท�าการประมงส่วนเกนิ 
ตลอดจนควบคมุมใิห้การท�าการประมงมผีลบัน่ทอนความยัง่ยนืของทรพัยากรสตัว์น�า้

  (๗)  เพื่อบังคับใช้มาตรการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้
อย่างเป็นระบบ

  (๘)  ส่งเสรมิความร่วมมือกับรฐัอ่ืน ภาคเอกชน และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้

  (๙)  เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการท�างานของแรงงานในภาคการ
ประมง

          (๑๐) เพือ่สร้างระบบตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวังการท�าการประมง
ให้มีประสิทธิภาพ

         (๑๑)  เพือ่ให้มรีะบบการสบืค้นทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถตรวจสอบ 
ที่มาของสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าได้ตั้งแต่การท�าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค

         (๑๒) ก�าหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระท�าความผิด
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 ๔.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร
  เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัตามพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยมต่ีอองค์การ

ระหว่างประเทศและอนุสัญญาเก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิด้วย ให้ถอืว่าการกระท�าความผดิตามพระราชก�าหนดน้ี 
หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่าง
ประเทศ บรรดาท่ีเกีย่วกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมง ไม่ว่าจะกระท�า
ในน่านน�า้ไทยหรือนอกน่านน�า้ไทย และไม่ว่ากระท�าโดยใช้เรอืประมงไทย เรอืประมง 
ที่มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร
และต้องรับโทษตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้ และให้ศาลไทยมีอ�านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดีได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และ
พนักงานอัยการมีอ�านาจด�าเนินการตามกฎหมายได้

  ในการด�าเนินการดงักล่าว หากความผิดเกิดขึน้นอกน่านน�า้ไทย และ
การกระท�าความผดินัน้มใิช่เรอืประมงไทยหรอืผูม้สีญัชาตไิทย ให้กระท�าได้เมือ่ได้รบัแจ้ง 
จากรัฐต่างประเทศท่ีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้นแล้ว 

  ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าท่ีของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รฐัต่างประเทศหรอืขององค์การระหว่างประเทศในการด�าเนินการเพือ่ลงโทษผูก้ระท�า
ความผิดตามพระราชก�าหนด นี้นอกจากนี้ ยังก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติ
ท�าการประมง 

 ๔.๓ การท�าการประมงในน่านน�้าไทย 
  มวัีตถปุระสงค์เพือ่บรหิารจัดการ ควบคมุ และก�ากับดแูลการท�าการ

ประมงและแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 
โดยการใช้อ�านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมและก�ากับการท�าการประมงให ้
ผู้ที่เกี่ยวข้องค�านึงถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ให้สามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนืและประชาชนมแีหล่งอาหาร
ได้ตามสมควร ทัง้นี ้โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการท�าประมงในเรือ่งการ
ท�าการประมงน�้าจืดในที่จับสัตว์น�้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้าน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก�าหนด 

 ๔.๔ การท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย 
   มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดมาตรการในการอนรุกัษ์และบรหิารจัดการ

แหล่งทรัพยากรสัตว์น�้าให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ของพระราชก�าหนดน้ี โดยก�าหนดว่าผูใ้ดจะใช้เรอืประมงไทยท�าการประมงในเขตทะเล
นอกน่านน�้าไทย ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยจากอธิบดี
หรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย ทัง้นี ้ในการออกใบอนญุาตดงักล่าว ให้ออกส�าหรบัเรอืประมง
แต่ละล�า และต้องระบุจ�านวน และประเภทเครื่องมือท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ท�าการประมง และถ้าผู้ขออนุญาตท�าการประมงประสงค์จะท�าการประมงในเขต
ของรัฐชายฝั่ง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อผู้ยื่นค�าขอรับ 
ใบอนญุาตแสดงหลกัฐานว่าตนเป็นผูม้สีทิธใินการท�าการประมงในน่านน�า้ของรฐัชายฝ่ัง 
และเมื่อมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องได้ 

 ๔.๕ การท�าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งหรือ
ความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ

  โดยกฎหมายก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตท�าการ
ประมงนอกน่านน�้าไทย ท�าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือ
ในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ
นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชก�าหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาต
ท�าการประมงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
มาตรการการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมงของรฐัชายฝ่ังหรอืองค์การระหว่าง
ประเทศนั้น 

  นอกจากนี้ ยังก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง 
นอกน่านน�า้ไทย ท�าการประมงในเขตน่านน�า้ไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตท�าการประมง
พาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยการออกใบอนุญาตดังกล่าว ให้ออก
ส�าหรับเรือประมงแต่ละล�า และในใบอนุญาตต้องระบุจ�านวนและประเภทเครื่องมือ
ท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท�าการประมง พื้นที่ในการท�าการประมง ปริมาณ
สัตว์น�้าสูงสุดที่อนุญาตให้ท�าการประมง หรือห้วงเวลาท่ีก�าหนดให้ท�าการประมงได้  
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท�าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของ
สตัว์น�า้ทีส่ามารถท�าการประมงอย่างยัง่ยนืทีก่�าหนดไว้ในแผนบรหิารจัดการการประมง

 ๔.๖ ความรบัผดิของเจ้าของเรอืกรณลีะเมดิกฎหมายของรฐัต่างประเทศ
  กฎหมายก�าหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทยหรือเป็นเจ้าของ

เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยแต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจ�าเรือหรือมีผู้โดยสาร
เป็นผูม้สีญัชาตไิทย ได้ใช้หรอืยอมให้ใช้เรอืประมงของตนท�าการประมงนอกน่านน�า้ไทย 
จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และท�าให้ผู ้ควบคุมเรือ  
คนประจ�าเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ในต่างประเทศ  

149-161-MAC6.indd   158 9/23/17   2:49 PM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 159

สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

มีหน้าทีต้่องรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีร่ฐัได้จ่ายไปในการน�าบคุคลดงักล่าวกลบัประเทศ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมง 

  ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในก�าหนดเวลา  
ให้กรมประมงมีอ�านาจยึดเรือประมงดังกล่าวและน�าออกขายทอดตลาด และเมื่อหัก
จ�านวนเงินที่ต้องชดใช้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คิดตั้งแต่วันที่ถึง
ก�าหนดช�าระจนถึงวันที่ได้รับเงินจากการขายทอดตลาดเหลือเงินเท่าใดให้คืนให้แก่
เจ้าของ

  จากการบังคับใช้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามี
ข้อขดัข้องในการปฏบัิตหิน้าทีเ่นือ่งจากบทบญัญติับางประการยงัไม่สอดคล้องกบัสภาพ
ความเป็นจรงิ ต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไข เช่น การจ�าแนกประเภทของการท�าประมงพืน้บ้าน 
และประมงพาณิชย์ การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการท�าประมง
และการขนถ่ายสัตว์น�้า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้าสัตว์น�้าและการแจ้งข้อมูล  
การเข้าเทยีบท่าของเรอืประมงทีม่ใิช่เรอืประมงไทย มาตรการอนรุกัษ์และบรหิารจัดการ 
การด�าเนินการกับเรือประมง เครื่องมือการท�าประมง และสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น�้าที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท�าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการ 
ในการคุม้ครองแรงงานในภาคการประมงยงัไม่เหมาะสม รวมทัง้การก�าหนดหลกัเกณฑ์
ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทก�าหนดโทษในกรณีที่ 
ผู้กระท�าความผิดเป็นคนประจ�าเรือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไป
ตามกรอบที่ได้มีการเจรจากับสหภาพยุโรปในเรื่องการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ประกอบกับ  
การตราร่างพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน
ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพื่อให้สามารถปลด
ประเทศไทย จากประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับการป้องกันและขจัด
การท�าประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ใบเหลือง) ได้โดยเร็ว 

  ทัง้นี ้คณะรฐัมนตรีได้ประชมุปรกึษาเพือ่พจิารณาร่างพระราชก�าหนด 
การประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยลงมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชก�าหนดการประมง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีไ่ด้มกีารแก้ไขจากร่างทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และได้น�าร่างพระราชก�าหนดดังกล่าว 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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มาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย  
กับหลักการส�าคัญของ IUU Fishing 

จุลนิติ

 พระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันท่ี ๒๘ มถินุายน ๒๕๖๐ โดยมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เร่ิมมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

บทสรุป 
กล่าวโดยสรปุ การประมงแบบ IUU เป็นการท�าการประมงทีต้่องให้ความส�าคญั

เป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการท�าการประมงของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน การมีแนวคิดในการขจัดการประมงแบบ IUU ที่ริเริ่มโดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อออกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
สากลเพือ่ให้นานาประเทศสามารถน�าไปปรบัใช้ในการควบคุมการ
ประมงให้เป็นไปโดยถกูต้องตามหลักมาตรฐานสากล เมือ่พจิารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการประมงแบบ IUU ซึ่งได้แก่ ผลกระทบ
ต่อความยัง่ยนืของทรพัยากรประมง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางสังคม และที่ส�าคัญคือปัญหาการบริหารจัดการ
ประมงอย่างเหมาะสมทีม่คีวามต้องการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
สตัว์น�า้อย่างคุม้ค่าและย่ังยนื ซึง่การประมงแบบ IUU นี ้มไิด้เกดิขึน้ 
เฉพาะในเขตทะเลหลวงเท่านั้น แต่มีการขยายไปยังน่านน�้าใน
ความรับผิดชอบของรัฐต่าง ๆ  และการประมงแบบ IUU นี้ ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับ
การประมงขนาดเล็ก การประมงพืน้บ้านเพือ่การยงัชพี ไปจนถงึการประมงขนาดใหญ่
เชิงพาณิชย์ที่มีการท�าประมงในทะเลหลวงด้วย

 ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก รวมท้ังประเทศไทย จงึได้น�าเอาแผนปฏิบัตกิาร
สากลว่าด้วยการขจัดการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม มาปรับใช้ในการควบคุมการประมงในประเทศของตน โดยในส่วนของ
ประเทศไทยนั้นก็ได้มีการน�ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการควบคุมปัญหาการประมงแบบ 
IUU ตามหลักสากลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการตรา
พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการควบคุมปัญหาการประมงในประเทศไทย  
รวมทั้งในทะเลอาณาเขต และเขตน่านน�้าไทยด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขจัด ปัญหาการ
ประมงแบบ IUU ให้เป็นการประมงทีถู่กกฎหมาย และเป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้
ของไทยให้คงมอียูเ่พือ่การบรโิภคภายในประเทศ และให้เป็นสินค้าส่งออกสูต่ลาดโลก
เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
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จุลนิติ

 ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้เริ่มมีมาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกันการท�าประมงที่
ผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์์มาตรการการใช้้ใบรับรองให้้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมมือ
กันในการติดตามเฝ้าระวัง ให้้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข 
และผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการประมงแบบ IUU 
Fishing เพือ่สร้างตราสนิค้าทีร่บัรองว่าไม่ได้ละเมดิการประมงทีผ่ดิกฎหมายและได้รบั
ความร่วมมือมือจากต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก แต่ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวนั้นจะส�าเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ   ในการประสานประโยชน์และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและขจัด
การท�าประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ควบคมุ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับหลักสากลที่นานาประเทศยึดถือปฏิบัติต่อไป

 
เอกสารอ้างอิง

•  ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช “การประมงไทยกับ IUU : มุมมองทางกฎหมายทะเลและ
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•  อรนชุ แสงจารึก “ปัญหาการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
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“Genius is one percent inspiration and ninety-nine 

percent perspiration.”

โทมัส อัลวา เอดิสัน

Thomas Alva Edisons

“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% 

และหยาดเหงื่ออีก 99%.”
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นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
ต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนั ซึง่มรีปูแบบการกระทาํความ
ผดิทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้ตามพฒันาการทางเทคโนโลยซีึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และโดยทีม่กีารจดั
ตัง้กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมซึง่มภีารกจิในการกาํหนดมาตรฐานและมาตรการในการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้ง 
บทกาํหนดโทษของความผิดดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการทาํให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระทาํความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิม่เตมิ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐” เพือ่ให้ผูอ่้านได้มีความรู้
ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสาระสําคัญของพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วยสาระสําคัญ
ดังนี้

 ๑. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓)
   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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 ๒. เพิม่เตมิฐานความผดิและก�าหนดโทษผูส่้งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลค็ทรอนกิส์
แก่บุคคลอื่น อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้รับหรือการส่งสแปม (มาตรา ๔) 
   ผู ้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนอันมีลักษณะเป็น 
การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รบัสามารถบอกเลิกหรอืแจ้งความประสงค์เพือ่ปฏเิสธการตอบรบัได้ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
   ทัง้นีใ้ห้รฐัมนตรอีอกประกาศกาํหนดลกัษณะและวธิกีารส่งรวมทัง้ลกัษณะและปรมิาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย

 ๓. แก้ไขเพิม่เตมิการกระท�าท่ีต้องได้รบัโทษหนกัขึน้ กรณกีระท�าต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอื
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้
ก�าหนดโทษผู้จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
กระท�าความผิดดังกล่าว
             - ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๕)
   ผู้ใดกระทําความผิดในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
      ๑) เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน 
   ๒) ล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเข้าถงึระบบคอมพวิเตอร์ทีผู่อ้ืน่จัดทําขึน้เป็นการเฉพาะ ถ้านาํ
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
       ๓) เข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน
      ๔) กระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
      ๕) ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการ 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   หากการกระท�าความผิดดังกล่าว เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ  
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท
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   ทั้งนี้ หากการกระทําความผิดน้ันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
   ถ้าผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
โดยเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่  
๖๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
   ถ้าการกระทาํความผดิโดยมไิด้มเีจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บคุคลอืน่ถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษ 
จําคุกตั้งแต่ ๕ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   - เพิ่มความเป็น มาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖)
   ถ้าผู้ใดทําให้เสียหายทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่า ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
   - เพิม่ความเป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้าของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗)
   กาํหนดฐานความผิดและบทลงโทษแก่ผูจ้าํหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุคาํสัง่ทีจั่ดทาํขึน้โดยเฉพาะ 
เพื่อนําไปใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้
   (๑) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
การกระทําความผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรอืวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรอืปรบั 
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๒) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ 
มาตรา ๑๑ หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิด
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าว 
จะต้องรบัผดิทางอาญาตามความผดิทีม่กํีาหนดโทษสงูขึน้ด้วย ก็เฉพาะเมือ่ตนได้รูห้รอือาจเลง็เหน็ได้ว่า
จะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
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   (๓) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตาม 
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่  
หรอืมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุคําส่ังดงักล่าวต้องรบัผดิทางอาญาตามความผดิทีม่กํีาหนด
โทษสูงขึ้นนั้นด้วย
   (๔) ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว

 ๔. แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและก�าหนดโทษผู้น�าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงและแก้ไขเพิ่มเติมโทษผู้น�าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  
หรอืก่อให้เกดิความตืน่ตระหนกแก่ประชาชน รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิโทษผู้ให้บรกิารซึง่ให้ความร่วมมอื 
ยนิยอมหรอืรูเ้หน็ให้มกีารกระท�าความผดิดังกล่าวในระบบคอมพวิเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคมุของตน 
และให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมออกประกาศก�าหนดขัน้ตอนการแจ้งเตอืน 
การระงับการท�าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน�าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงก�าหนดเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้ให้บริการ
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   - ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา๘)     
   ผู้ใดกระทําความผิดดงัต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจาํคกุไม่เกิน ๕ ปีหรอืปรบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกดิความเสียหายแก่ประชาชน อนัมใิช่การกระทําความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
   (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ 
เกดิความเสยีหายต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรอืก่อให้เกดิ
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
   (๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
   (๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
   (๕)  เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
   ทัง้น้ี ถ้าการกระทาํความผดิดงักล่าว มไิด้กระทาํต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาํต่อบคุคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
   - ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๙)
   ผูใ้ห้บรกิารระบบคอมพวิเตอร์ทีร่่วมมอื ยนิยอมหรอืรู้เหน็ให้มกีารกระทาํความผดิตามข้อ ๔ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนควบคุม ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําเว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่า 
ได้มีการระงับการแพร่หลายของข้อมูลนั้นและนําข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการนั้น
ไม่ต้องรับโทษ

 ๕. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษในกรณีผู้น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น  
ถูกเกลียดชงั หรอืได้รบัความอบัอาย รวมท้ังก�าหนดมาตรการท่ีเกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดินัน้ 
   - ยกเลกิมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน 
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   ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพ 
ของผูอ้ืน่ และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรืออับอายหรือผู้ใดสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพของผู้ตาย 
โดยประการทีน่่าจะทําให้บดิา มารดา คูส่มรส บตุรของผูต้ายน้ันเสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่เกลยีดชงั หรอือับอาย 
ต้องระวางโทษจําคุก ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากการกระทําดังกล่าว เป็นการนําเข้าสู่
ระบบคอมพวิเตอร์โดยสจุริต อนัเป็นการตชิมด้วยความเป็นธรรม ผูก้ระทําไม่มีความผดิ กรณทีีผู่เ้สยีหาย
ตายก่อนร้องทุกข์ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์แทนได้ ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าว  
เป็นความผิดอันยอมความได้
   - เพิม่ความเป็น มาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�า  
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   ในคดคีวามผิดฐานปลอมแปลงข้อมลู หรอืตกแต่งดดัแปลงภาพตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๖ 
ที่ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด ศาลอาจสั่งให้ทําลายข้อมูลดังกล่าว โฆษณาคําพิพากษาในสื่อตาม
ที่ศาลเห็นสมควร หรือให้ดําเนินการอื่นเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ (มาตรา ๑๖/๑)
   ผู้ใดมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ทําลายตามมาตรา ๑๖/๑ ต้องทําลายข้อมูลนั้น  
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๖/๒)

 ๖. ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒))
   กรณคีวามผดิดงัต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการเปรียบเทยีบทีแ่ต่งตัง้โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอํานาจเปรียบเทียบได้
   - การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
(มาตรา ๕)
   -  การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําข้ึนเป็นการเฉพาะ
และนํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย (มาตรา ๖)
   - การดกัรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ่ื้นทีอ่ยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลู
คอมพิวเตอร์น้ันมไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอืเพือ่ให้บคุคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา ๗)
   - การส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่อนัเป็นการรบกวนระบบ
คอมพิวเตอร์ (สแปม) หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู ้รับสามารถ 
บอกเลิกได้ (มาตรา ๑๑)
   - การจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระทําความผิดตาม มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรอื มาตรา ๑๑ 
(มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง)
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	 	 	 -	 การมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ท�าลาย	แต่ไม่ท�าลาย	(มาตรา	๑๖/๒)
	 	 	 -	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวน
ตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๓)
	 	 	 -	 การล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาจากการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด	(มาตรา	๒๔)
	 	 	 -	 การไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา	 ๑๘	 หรือ	 
มาตรา	๒๐	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลตาม	มาตรา	๒๑	(มาตรา	๒๗)
									 	 	 			ทัง้นี	้เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระเงนิค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบในเวลาทีก่�าหนด	ให้ถอืว่าคดนีัน้
เลกิกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	แต่หากไม่ช�าระในเวลาทีก่�าหนด	ให้เร่ิมนบัอายคุวาม
ในการฟ้องคดีใหม่นับแต่วันครบก�าหนดช�าระเงินค่าปรับ

 บทสรุป
	 จะพจิารณาเห็นได้ว่าพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์	(ฉบบัที	่๒)
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม	 คือ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในหลายประการด้วยกัน	อาทิปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระทรวงในปัจจุบัน	 ก�าหนดฐาน
ความผิดขึ้นใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม	 ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลมากขึ้น	 ส�าหรับการสรุปสาระส�าคัญ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนของ
การแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น	คอลัมน์	เกร็ดกฎหมายน่ารู้จะได้ขอน�าเสนอ
ในวารสารจุลนิติฉบับต่อไป
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ
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“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, 

if you can’t walk then crawl, but whatever you do  

you have to keep moving forward.”

ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

 (นักคิด นักปฏิรูปคนสำาคัญของโลก)

Martin Luther King Jr.

“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน…ทำาอย่างไรก็ได ้

ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”
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จุลนิติ

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา (House of Senate)
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

บทบาทอำานาจหน้าที่ ในการกลั่นกรองกฎหมาย

   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ 
ก�าหนดให้สภาคองเกรสเป็นองค์กรที่มีอ�านาจทางนิติบัญญัติ 
ประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร๑ ดังนั้น วุฒิสภาของ
ฟิลปิปินส์จงึมีอ�านาจในการกลัน่กรองกฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนญู
ได้ก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนการตรารัฐบัญญัติไว้ กล่าวคือ  
“กระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติให้กระท�าเป็น ๓ วาระ๒” จากนั้น 
เม่ือได้ผ ่านการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจาก 
ทั้งสองสภาแล้ว จึงเสนอต่อประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนาม

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 1.   
  “The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate and 

a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and 
referendum.”.

 ๒The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 26.;
 “(2) No bill passed by either House shall become a law unless it has passed three readings on separate 

days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its Members three days before its passage, 
except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or 
emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall 
be taken immediately thereafter, and the yeas and nays entered in the Journal.”

ตอนท่ี ๒ บทบาทอ�านาจหน้าที่

(ต่อจากตอนที่แล้ว)
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำานาจหน้าที่

จุลนิติ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีอ�านาจในการยับยั้งร่างรัฐบัญญัติ 
(Veto) แล้วส่งร่างรัฐบัญญัติกลับไปยังสภาที่เริ่มกระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ แต่ละ
สภามีอ�านาจในการยนืยนั (Override) ร่างรฐับญัญตัไิด้โดยมตเิสยีงข้างมากเดด็ขาด (Super-majority) 
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา๓  ในลักษณะเดียวกันกับระบบ
งานนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา
  	 ส�าหรับด้านการพิจารณากฎหมายงบประมาณนั้น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�าหนดให้การจ่ายเงินของสาธารณรัฐจ�าต้องกระท�าเป็นกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส และฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามหลักว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด๔  
   ในการนี้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ประธานาธิบดี 
จ�าต้องเสนอแผนงบประมาณและข้อมลูทางการเงนิการคลงัตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรโดยละเอยีด
ต่อสภาคองเกรสภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัเปิดสมยัประชมุสามญัแต่ละครัง้๕  และสภาคองเกรสมอี�านาจ 
ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณตามปีงบประมาณปกติ และการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม  
ตลอดจนอ�านาจในด้านการคลังอืน่ ๆ 	ทัง้นี	้แม้ว่ารฐัธรรมนญูจะก�าหนดให้การพจิารณาร่างรัฐบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย	 ร่างรัฐบัญญัติภาษีอากร	 ร่างรัฐบัญญัติพิกัดศุลกากร	 ต้องเริ่มเสนอที ่
สภาผู้แทนราษฎรก่อนเสมอ	 แต่วุฒิสภามีอ�านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกัน๖ ทั้งนี้ เป็นที ่

๓The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI , SECTION 27. (1);
 “Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a law, be presented to the President. If he  

approves the same, he shall sign it; otherwise, he shall veto it and return the same with his objections to the 
House where it originated, which shall enter the objections at large in its Journal and proceed to reconsider it. If, 
after such reconsideration, two-thirds of all the Members of such House shall agree to pass the bill, it shall be 
sent, together with the objections, to the other House by which it shall likewise be reconsidered, and if approved 
by two-thirds of all the Members of that House, it shall become a law. In all such cases, the votes of each House 
shall be determined by yeas or nays, and the names of the Members voting for or against shall be entered in its 
Journal. The President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within thirty days 
after the date of receipt thereof; otherwise, it shall become a law as if he had signed it.”.

๔The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 29.; 
  “(1) No money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law.
    (2) No public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed, directly or indirectly, for the  

use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion, or of any 
priest, preacher, minister, or other religious teacher, or dignitary as such, except when such priest, preacher, minister, 
or dignitary is assigned to the armed forces, or to any penal institution, or government orphanage or leprosarium.

    (3) All money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund and paid  
out for such purpose only. If the purpose for which a special fund was created has been fulfilled or abandoned, 
the balance, if any, shall be transferred to the general funds of the Government.”.

๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 22. ;
  “The President shall submit to the Congress within thirty days from the opening of every regular session, 

as the basis of the general appropriations bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts 
from existing and proposed revenue measures.”.

๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 24. ;
 “All appropriation, revenue or tariff bills, bills authorizing increase of the public debt, bills of local 

application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may 
propose or concur with amendments.”.
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น่าสังเกตว่า นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จะได้ก�าหนดหลักเกณฑ ์
ด้านการอนุมัติงบประมาณจากสภาคองเกรสไว้แล้ว ยังได้ก�าหนดกรอบวินัยการเงินการคลังไว ้
อย่างละเอียด อันเป็นผลให้วุฒิสภาสามารถด�าเนินงานในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๗ 
    ส�าหรับขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสน้ัน หน่วยงานของรัฐภายใต้ 
การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้จัดท�าร่างรัฐบัญญัติเพื่อเสนอให้สภาคองเกรสพิจารณา  
การเสนอร่างรัฐบัญญัติโดยฝ่ายบริหารอาจเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ได้	ดังนี้
   ในการพจิารณาวาระทีห่นึง่ จะมกีารอ่านชือ่กฎหมาย หมายเลข และช่ือหน่วยงานเจ้าของร่าง 
ให้สมาชิกสภารับฟัง หลังจากนั้นจะจัดส่งร ่างรัฐบัญญัติให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป  
คณะกรรมาธกิารจะรบัฟังความเหน็ของประชาชน และลงมติว่าจะเห็นชอบโดยมกีารแก้ไข หรอืเหน็ชอบ 
โดยไม่มีการแก้ไขก็ได้ นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการอาจจัดท�าความเห็นว่าควรจะรวมการพิจารณา 
ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้กับร่างรัฐบัญญัติฉบับอื่น หรือให้น�าร่างรัฐบัญญัติอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนก็ได้ 
หลังจากนั้น จะส่งร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยข้อบังคับเพื่อก�าหนด
ระเบียบวาระการพิจารณาในวาระท่ีสอง ต่อไป ในการพิจารณาวาระที่สอง หน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
จะท�าหน้าท่ีชี้แจงร่างรัฐบัญญัติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ซ่ึงสมาชิก 
ของสภาจะอภิปราย สนับสนุนหรือคัดค้านร่างรัฐบัญญัติ พิจารณาผลดีและผลเสียของร่างรัฐบัญญัต ิ
โดยสามารถแก้ไขเนื้อหาของร่างฯ ได้เท่าที่จ�าเป็น หลังจากน้ันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะลงคะแนนเสียง ในร่างรัฐบัญญัติเพื่อบรรจุร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวเข้าสู ่
ระเบียบวาระการประชุมในวาระที่สาม ส�าหรับในการพิจารณาวาระที่สาม จะมีการพิจารณาเนื้อหา 

๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25. 
 “(1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation 

of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall 
be prescribed by law.

  (2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates 
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its 
operation to the appropriation to which it relates.

  (3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for 
approving appropriations for other departments and agencies.

  (4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be supported 
by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding revenue 
proposed therein.

  (5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the 
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, 
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general 
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.

  (6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes 
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.

  (7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations bill 
for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed reenacted 
and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”.
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สาระและความสมบรูณ์ของร่างรัฐบญัญตัโิดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาจะลงมตเิหน็ชอบ 
หรอืไม่เหน็ชอบร่างรฐับญัญตันิัน้ ในกรณทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามคีวามเหน็ไม่ตรงกันจะมกีาร
จัดตั้ง	“คณะกรรมาธิการร่วม” เพื่อหารือร่วมกัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม จะส่งต่อ 
ไปยังที่ประชุมร่วมกันของสภาคองเกรสเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐบัญญัตินั้นหรือไม่ ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาของสภาคองเกรสห้ามมิให้แก้ไขร่างรัฐบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมฯ จากนั้น  
ร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสจะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม ทั้งนี้ ร่างรัฐบัญญัติ
ที่ผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีจะได้รับหมายเลขกฎหมายในระดับสาธารณรัฐ (A Republic Act 
Number) และมผีลใช้บงัคบัต่อไป ส่วนร่างรฐับญัญติัทีป่ระธานาธิบดีไม่ลงนาม ก็จะมผีลใช้บงัคบัในทนัท ี
เมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่ประธานาธิบดีได้รับร่างรัฐบัญญัติ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสามารถใช้อ�านาจ 
ยับยั้งร่างรัฐบัญญัติได้โดยการจัดท�าความเห็นคัดค้านการออกกฎหมายและส่งร่างรัฐบัญญัติคืนรัฐสภา 
หรอืวฒุสิภา แล้วแต่กรณ ีร่างรฐับญัญตัทิีถ่กูยบัยัง้จะมผีลใช้บงัคบัถ้าสมาชกิสภาคองเกรสจ�านวนไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ มมีตยินืยนัร่างรฐับญัญตัไิด้ กระบวนการนิตบิญัญตัทิัง้หมดนีไ้ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นกระบวนการ 
กลัน่กรองให้ร่างกฎหมายเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมมากขึน้ อันถอืเป็นจุดแขง็ของกระบวนการนิติบญัญตัิ
ของระบบประธานาธิบดีและระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจของประเทศฟิลิปปินส์๘ 
   ในประการส�าคัญประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้ความส�าคัญกับ	 กระบวนการรับฟงความคิดเห็น	
(Public Hearing) ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการก�าหนดนโยบาย หรือมาตรการ 
ทีจ่ะมผีลต่อสาธารณะ ซึง่ทัง้สมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรต่างมบีทบาทในการด�าเนินการ
จัดการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการท�าประชาพิจารณ์ เป็นจุดเด่นประการหนึ่งของกระบวนการ
นิติบัญญัติ โดยเฉพาะการก�าหนดให้น�าผลของการท�าประชาพิจารณ์มาใช้เป็นข้อมูลส�าคัญในตัดสินใจ 
โดยจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูและให้ความรูแ้ก่ประชาชนล่วงหน้าก่อนท่ีจะท�าประชาพจิารณ์ ซึง่กระบวนการ 
ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของส�านักเลขาธิการ รวมทั้งคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว 
โดยข้อมูลที่น�าเสนอแก่สาธารณะจะต้องเป็นข้อเท็จจริงทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 
นอกจากนัน้ กระบวนการท�าประชาพจิารณ์ยงัเป็นช่องทางให้ประชาชนเสนอร่างกฏหมายและมตต่ิาง ๆ   
กลับมาให้สภาได้พิจารณาได้อีกด้วย๙  
     ในระบบงานนติบิญัญตัขิองประเทศฟิลปิปินส์ เมือ่มข้ีอพจิารณาว่าปรมิาณการให้ความเหน็ชอบ 
รัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรคณะบุคคลขึ้นเพื่อแก้ไข 
สภาพปัญหาดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล 
(Legislative-Executive Development Advisory Council-LEDAC) ขึน้ ผลปรากฏว่าประสทิธภิาพ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ  ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�าหรับ

๘เขยีน นรินัดร์นตุ ภคัพงศ์ พหลโยธิน และวชัรา ธตินินัทน์, การศกึษาเปรยีบเทยีบรฐัสภา ของประเทศในภมูภิาคเอเชีย : กรณศีกึษา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส,์  (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๘.

๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙-๑๑๐.
๑๐Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, The Legislature of Thailand, 

the Philippines and Indonesia: Toward Greater Inclusivness? in  Michael H. Nelson ed., Thai Politics: global and  
local perspectives KPI yearbook No. 2 (2002/03), (Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, ๒๐๐๔), p. 68.
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การควบคุมกิจการรัฐสภาในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) อาจไม่เน้น 
การสร้างกลไกเพื่อความอิสระจากฝ่ายบริหารเท่าใดนัก ทว่าจะให้ความส�าคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดต้ังองค์กรหรือคณะกรรมาธิการ 
เพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา 
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลดังกล่าวขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่าง 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้ม ี
นโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหารและการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวมีอ�านาจหน้าทีใ่นลกัษณะเป็นองค์กรเชงิปรกึษาและแนะน�า (consultative 
and advisory body) ในการร่วมพิจารณาและมีฉันทามติร่วมกันในการให้ความเห็นว่าร่างรัฐบัญญัติ
ฉบับใดมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะได้รับการเสนอต่อรัฐสภาและพิจารณาอย่างเร่งด่วน ตลอดจนมีการ
ร่วมประสานงานให้ก�าหนดแผนพัฒนาประเทศของภาครัฐและการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา 
เป็นไปโดยสอดคล้องกันอีกด้วย๑๑

  
บทบาทอำานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ

 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�าหนดหลักการให้วุฒิสภาของประเทศ
ฟิลิปปินส์มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในด้านการควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์กรของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจในการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้
ตลอดจนมีอ�านาจในการต้ังคณะกรรมาธิการให้มีอ�านาจในประเด็นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการได้ตามข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภา๑๒  ได้โดยคณะกรรมาธกิารสามญัของวฒุสิภา
ฟิลิปปินส์ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๔๓ คณะ๑๓ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้วุฒิสภาฟิลิปปินส์จะมีจ�านวนเพียง 
๒๔ คน แต่วุฒิสภากลับมีคณะกรรมาธกิารสามญัจ�านวนมากเสยียิง่กว่าจ�านวนสมาชกิวฒิุสภา กล่าวคอื  
มีจ�านวนถึง ๔๓ คณะ นอกจากน้ี ในระบบงานรัฐสภาของประเทศฟิลิปปินส์ยังได้มีการก�าหนดให ้
คณะกรรมาธกิารสามารถก�าหนดประเดน็ส�าหรับการพจิารณาได้เองโดยเสยีงข้างมากของคณะกรรมาธกิาร๑๔ 

ท�าให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจตัดสินใจโดยปราศจากอาณัติในการพิจารณาว่าประเด็นเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องใดที่จะเข้าสู่การพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ

๑๑Inter-Parliamentary Union, Parliament and Democracy in the Twenty-first century: a guide to good practice,  
(Geneva: Inter-Parliamentary Union), 2007, pp.120-121.

 ๑๒The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.; 
  “The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries  

in aid of legislation in accordance with its duly ublished rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected 
by such inquiries shall be respected.”

๑๓Senate Permanent Committees 17th Congress (as of March 15, 2017) http://senate.gov.ph/committee/ 
ctte_mem.pdf

๑๔Inter-Parliamentary Union, p.129.
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำานาจหน้าที่

จุลนิติ

 รัฐมนตรีมีสิทธิในการช้ีแจงแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมวุฒิสภาได้ ทั้งโดยการร้องขอหรือที ่
ประชุมวุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงนัน้ ๆ  ในการนีส้มาชิกวุฒิสภาสามารถตัง้กระทูถ้ามต่อรฐัมนตรทีีม่กี�าหนดการเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยต้องยื่นกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานวุฒิสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนถึง 
ก�าหนดการเข้าร่วมประชุมของรัฐมนตรี ทั้งน้ี ในขณะที่อยู่ในวาระการพิจารณากระทู้ถามรัฐมนตร ี
เช่นว่านัน้ สมาชิกสามารถต้ังข้อซกัถาม (Interpellations) ทีเ่ก่ียวแก่ประเด็นในกระทูถ้ามน้ันได้เช่นกนั๑๕ 
	 ในด้านการควบคมุการด�าเนนินโยบายของฝ่ายบรหิารกบัต่างประเทศ รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐั
ฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ “วุฒิสภา” แต่เพียงสภาเดียวที่มีอ�านาจในการให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยการให้ความเห็นชอบด้วยมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ สมาชิก 
เท่าที่มีอยู่๑๖ ซึ่งสามารถต้ังข้อสังเกตในเร่ืองนี้ได้ว่ารัฐธรรมนูญค่อนข้างให้อ�านาจวุฒิสภาค่อนข้างสูง 
ในลกัษณะเดยีวกับสหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงัก�าหนดให้ใช้มตเิสียงข้างมากพเิศษ (Super-majority) ส�าหรบัการ 
อนมัุตกิารท�าหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล จึงนับว่าบทบาทของวฒุสิภาฟิลปิปินส์ในส่วนนี้ 
มีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหารอยูไ่ม่น้อยและแสดงถงึว่าวฒุสิภาได้รบัความส�าคญัในฐานะ 
สภาผู้ทรงคุณวุฒิโดยแท้
 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ “วุฒิสภามีอ�านาจในการ
ถอดถอน” (Impeachment) ประธานาธิบดี รองประธานาธิบด ีและผูพ้พิากษาศาลฎีกา คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานความผิดร้ายแรงต่าง ๆ๑๗  โดยก�าหนดให้ “สภาผู้แทนราษฎร 

๑๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 22.;    
  “The heads of departments may upon their own initiative, with the consent of the President, or upon  

the request of either House, as the rules of each House shall provide, appear before and be heard by such House on  
any matter pertaining to their departments. Written questions shall be submitted to the President of the Senate or the Speaker 
of the House of Representatives at least three days before their scheduled appearance. Interpellations shall not be limited to 
written questions, but may cover matters related thereto. When the security of the State or the public interest so requires and the  
President so states in writing, the appearance shall be conducted in executive session.”.

๑๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.; 
 “No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds  

of all the Members of the Senate.”.
๑๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE XI ,SECTION 2.;
 “The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional  

Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the 
Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees  
may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.”.
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มีอ�านาจในการเริ่มกระบวนการถอดถอน” และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่มีมติให้ถอดถอนบุคคล 
ดังกล่าวออกจากต�าแหน่งตามกระบวนการท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ๑๘ ในลักษณะคล้ายคลึง 
กับกระบวนการถอดถอนออกจากต�าแหน่งของสหรัฐอเมริกา ส�าหรับบทบาทในการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งน้ัน สภาคองเกรสได้เคยมีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี เช่นที่ปรากฏในสมัย 
ของประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด้า ซึ่งวุฒิสภาในสมัยนั้นได้มีมติไม่ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง  
และได้น�าไปสู่การประท้วงของประชาชนจนประธานาธิบดีท่านนั้นต้องออกจากต�าแหน่งในที่สุด  
อย่างไรก็ตามบทบาทในการตรวจสอบการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดี  
(Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับว่าเป็นบทบาท 
ที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๑๙  

บทบาทอำานาจหน้าที่ ในฐานะรัฐสภา

 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗  ก�าหนดให้วุฒิสภามีบทบาทและอ�านาจ
หน้าที่ในฐานะรัฐสภาหลายประการด้วยกัน ทั้งในบทบาททางด้านการกลั่นกรองและการตรวจสอบ 
โดยจะด�าเนนิงานร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ “สภาคองเกรส” ตามท่ีบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู 
ทั้งน้ี โดยที่ประธานาธิบดีไม่มีอ�านาจในการยุบสภาจึงไม่มีกรณีที่วุฒิสภาจะปฏิบัติหน้าที่ในกรณี 
ที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ

๑๘The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 3.;
 “ (1) The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.
    (2)  A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by  

any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of 
Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter. 
The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House 
within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be 
calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof.

     (3) A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm  
a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution. 
The vote of each Member shall be recorded.

  (4) In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third  
of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate 
shall forthwith proceed.

  (5) No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period  
of one year.

  (6) The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting 
for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, 
the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without 
the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate.

  (7) Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and 
disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless 
be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law.

  (8) The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of 
this section.”.

 ๑๙Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 69-70.
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จุลนิติ

 แม้ประธานาธบิดขีองฟิลปิปินส์จะมีอ�านาจในการออกค�าสัง่ทางบรหิาร (Decree) ในทีค่ล้ายคลงึ
กับการออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Executive orders) ก็ตาม แต่ในกรณี
ของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ประธานาธิบดีสามารถกระท�าได้เฉพาะแต่ในภาวการณ์ออกกฎอัยการศึก
และต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาคองเกรส๒๐ ซ่ึงแตกต่างกับกรณขีองสหรฐัอเมริกาทีป่ระธานาธบิดี
สามารถออกค�าสั่งทางบริหารได้ในลักษณะที่เป็นการกระท�าฝ่ายเดียว (Unilateral acts) 
 นอกจากนี้ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้งต�าแหน่ง
ระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�าภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่มีองค์ประกอบจาก
สมาชกิของทัง้สองสภา๒๑  ทีม่ส่ีวนในการควบคมุฝ่ายบรหิารได้ในทางอ้อมเช่นเดียวกบัอ�านาจของวฒุสิภา
สหรัฐอเมริกา๒๒ และจากการศึกษาพบว่า บทบาทภายใต้กลไกการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งของ
ประธานาธิบดี (Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบทบาทที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๓  

๒๐The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 23.;
  “ (1) The Congress, by a vote of two-thirds of both Houses in joint session assembled, voting separately, 

shall have the sole power to declare the existence of a state of war.
   (2) In times of war or other national emergency, the Congress may, by law, authorize the President, 

for a limited period and subject to such restrictions as it may prescribe, to exercise powers necessary and proper 
to carry out a declared national policy. Unless sooner withdrawn by resolution of the Congress, such powers shall 
cease upon the next adjournment thereof.”.

๒๑The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 16. ; 
 “The President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the 

heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls, or officers of the armed 
forces from the rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this 
Constitution. He shall also appoint all other officers of the Government whose appointments are not otherwise 
provided for by law, and those whom he may be authorized by law to appoint.  

 The Congress may, by law, vest the appointment of other officers lower in rank in the President alone, 
in the courts, or in the heads of departments, agencies, commissions, or boards.

  The President shall have the power to make appointments during the recess of the Congress, whether 
voluntary or compulsory, but such appointments shall be effective only until after disapproval by the Commission 
on Appointments or until the next adjournment of the Congress.”.

๒๒Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 43-44.
๒๓Ibid.,pp 69-70.
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จุลนิติ

 ส�าหรบัในกรณีการอนมัุตงิบประมาณของฝ่ายบรหิารนัน้	รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
ค.ศ. ๑๙๘๗  ก็ได้ก�าหนดให้กระท�าโดยสภาคองเกรสเช่นกันโดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดกรอบวินยัการเงนิการคลงัไว้อย่างละเอยีด อนัเป็นผลให้วฒุสิภาสามารถด�าเนินงาน 
ในการควบคมุและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบรหิารร่วมกบัสภาผูแ้ทนราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๒๔  
 ประการส�าคัญ วุฒิสภามีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในสภาคองเกรสในการร่วมกัน 
อนมุตัใิห้ประธานาธิบดดี�าเนนิงานด้านการค้าระหว่างประเทศ อาท ิ การก�าหนดพกิดัศุลกากร โควตา 
การน�าเข้าและส่งออกสนิค้า ค่าธรรมเนียมท่าเทยีบเรอืและการยกเว้นภาษีอากรแก่องค์กรศาสนา๒๕  ตลอดจน 
การพิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของ Monetary Board ท่ีด�าเนินงานด้านการพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของรัฐบาล๒๖  

๒๔The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25. 
  “ (1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation 

of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall 
be prescribed by law.

   (2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates 
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its 
operation to the appropriation to which it relates.

   (3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for 
approving appropriations for other departments and agencies.

   (4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be 
supported by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding 
revenue proposed therein.

   (5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the 
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, 
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general 
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.

   (6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes 
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.

   (7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations 
bill for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed 
reenacted and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”

๒๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 28. ;
  “ (1) The rule of taxation shall be uniform and equitable. The Congress shall evolve a progressive 

system of taxation.
  (2) The Congress may, by law, authorize the President to fix within specified limits, and subject to such 

limitations and restrictions as it may impose, tariff rates, import and export quotas, tonnage and wharfage dues, 
and other duties or imposts within the framework of the national development program of the Government.

  (3) Charitable institutions, churches and parsonages or convents appurtenant thereto, mosques,  
non-profit cemeteries, and all lands, buildings, and improvements, actually, directly, and exclusively used for 
religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation.

  (4) No law granting any tax exemption shall be passed without the concurrence of a majority of  
all the Members of the Congress.”.

๒๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 20. ; 
  “The President may contract or guarantee foreign loans on behalf of the Republic of the Philippines 

with the prior concurrence of the Monetary Board, and subject to such limitations as may be provided by  
law. The Monetary Board shall, within thirty days from the end of every quarter of the calendar year, submit  
to the Congress a complete report of its decisions on applications for loans to be contracted or guaranteed  
by the Government or government-owned and controlled corporations which would have the effect of increasing 
the foreign debt, and containing other matters as may be provided by law.”.
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จุลนิติ

 ทั้งนี้ จากการศึกษาได้พบว่า รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์จัดอยู่ในประเภทรัฐธรรมนูญ
ที่แก้ไขได้ยากมาก และสภาคองเกรสมีอ�านาจแต่เพียงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการ
เรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional convention) เท่าน้ัน มิได้มีอ�านาจในการลงมต ิ
ในขั้นสุดท้ายเพื่อเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแต่ประการใด๒๗  จึงมีข้อสังเกตว่า น่าจะเป็น
เหตุผลประการหนึง่ทีท่�าให้รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จึงยงัคงใช้บงัคบัมาจนถงึ
ปัจจุบัน โดยมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี

ความส่งท้าย

 จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ และการ 
ด�าเนินงานของวุฒิสภาฟิลิปปินส์แล้วพบว่า มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประเด็น นอกเหนือจาก
มีกฎหมายรฐัธรรมนญูบญัญตักิารเป็นประเทศในระบอบสาธารณรฐัประเทศแรกในเอเชยีเมือ่ปี ค.ศ. ๑๘๙๙ 
ภายหลังจากประกาศความเป็นเอกราชจากสเปนแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศในเอเชียเพียงประเทศ
เดียวที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยวและมีการยกเลิกวุฒิสภาถึง ๒ ครั้ง  กระทั่ง
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ได้บัญญัติให้กลับไปใช้รูปแบบสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร 
อีกครั้งหนึ่ง ท�าให้ประเทศฟิลิปปินส์ว่างเว้นจากการมีวุฒิสภาไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน 
 ในประการเกีย่วกบัการแก้ไขสภาพปัญหาด้านระบบงานนิตบิญัญตัขิองประเทศฟิลปิปินส์พบว่า  
เม่ือได้มีข้อปรากฏว่าปริมาณการให้ความเห็นชอบรัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
กไ็ด้มกีารจดัต้ังองค์กรคณะบุคคลขึน้เพือ่แก้ไขสภาพปัญหาดงักล่าว ได้แก่	“คณะกรรมาธกิารท่ีปรกึษา
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล” (Legislative-Executive Development Advisory 
Council - LEDAC) ขึน้ จากนั้น ก็ได้ปรากฏผลการด�าเนินงานว่า ประสิทธภิาพในการตรากฎหมายของ
สภาคองเกรสได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�าหรับการควบคุมกิจการรัฐสภา 

๒๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VXII.;
  “SECTION 1. Any amendment to, or revision of, this Constitution may be proposed by:
  (1) The Congress, upon a vote of three-fourths of all its Members; or
  (2) A constitutional convention.
  SECTION 2. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through 

initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every 
legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. No amendment 
under this section shall be authorized within five years following the ratification of this Constitution nor oftener 
than once every five years thereafter. The Congress shall provide for the implementation of the exercise of this 
right.

  SECTION 3. The Congress may, by a vote of two-thirds of all its Members, call a constitutional convention, 
or by a majority vote of all its Members, submit to the electorate the question of calling such a convention.

  SECTION 4. Any amendment to, or revision of, this Constitution under Section 1 hereof shall be valid 
when ratified by a majority of the votes cast in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor 
later than ninety days after the approval of such amendment or revision.

  Any amendment under Section 2 hereof shall be valid when ratified by a majority of the votes cast 
in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor later than ninety days after the certification by 
the Commission on Elections of the sufficiency of the petition.”.
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จุลนิติ

ในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (presidential system) อาจไม่เน้นการสร้างกลไกเพื่อความอิสระ 
จากฝ่ายบรหิารเท่าใดนกั ทว่าจะให้ความส�าคญักับการประสานความร่วมมอืระหว่างรฐัสภาและรฐับาล
ที่มีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง  
ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภา 
และรัฐบาลดังกล่าวข้ึน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้มีนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร 
และการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในประการส�าคัญ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้ง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�าภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่ม ี
องค์ประกอบจากสมาชกิของทัง้สองสภาทีม่ส่ีวนในการควบคมุฝ่ายบรหิารได้ในทางอ้อม จากการศกึษา 
ได้พบว่า บทบาทในการแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบด ี(Presidential appointment) 
โดยคณะกรรมาธกิารดงักล่าวนัน้ ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบทบาททีท่รงพลงัมปีระสทิธิภาพ และสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๘   

๒๘Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 69-70.

บรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ

Book
Inter-Parliamentary Union, Parliament and Democracy in the Twenty-first century: 
 a guide to good practice. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2007.
Ruland, Jurgen., Nelson, Michael H., Ziegenhain Patrick, and Jurgenmeyer, Clemen.
  The  Legislature of Thailand, the Philippines and Indonesia: Toward Greater 
  Inclusivness ? in  Michael H. Nelson ed., Thai Politics:global and local 
  perspectives KPI yearbook  No. 2 (2002/03). Bangkok: King Prajadhipok’s 
     Institute, 2004.
Laws
 The Constitution of the Republic of the Philippines 1987

ภาษาไทย
เขียน นิรันดร์นุต ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตินันทน์. การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภา  
 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
 พระปกเกล้า,  ๒๕๔๙.
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“The things I want to know are in books ; my best friend 

is the man who’ll get me a book I ain’t read.”

อับราฮัม ลินคอร์น 

(ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา)

Abraham Lincoln

“สิ่งที่ฉันต้องการจะรู้ อยู่ในหนังสือ ;

เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน คือคนที่จะเอาหนังสือที่ฉันไม่เคยอ่านมาให้”
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส

http://www.led.go.th
http://www.snmri.go.th

กรมบังคับคดี (LEGAL EXECUTION 
DEPARTMENT) เป็นส่วนราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรม 
โดยมภีารกจิหลกัในการให้บรกิารด้านการบังคบัคดีแพ่ง 
คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟกูจิการของลกูหนี ้การช�าระบัญชี 
การวางทรัพย์และการไกล่เกล่ียภายหลังค�าพิพากษา 
อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานเดียวที่มีข้อมูลเก่ียวกับบุคคล 
ล้มละลายซึง่เป็นแหล่งข้อมูลทีม่คีณุภาพ มคีวามถกูต้อง 
สามารถน�าไปใช ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพข ้อมูลและ
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สินเชื่อ นอกจากนี้ภายใน
เว็บไซต์ของกรมบังคับคดียังมีระบบบริการประชาชน 
(E-Service) ได้แก่ คูม่อืผูซ้ือ้ทรพัย์ขายทอดตลาด ค้นหา
ทรัพย์สินส่วนกลางและทั่วประเทศ ขายทอดตลาด
สิ่งของ และรายงานผลการขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจ
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National 
Medical Rehabilitation Institute) สงักัดกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ ก่อตัง้ข้ึนเมือ่วันที ่๑๙ กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นสถาน
พยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทาง โดยมีภารกิจหน้าที่
ในการให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ส�าหรบั
ผู้ป่วย ผู้พิการ ซ่ึงประกอบด้วยงานบริการด้านคลินิก
หลัก ได้แก่ งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน 
คลินิกฝังเข็ม คลินิกกายภาพบ�าบัด คลินิกแก้ไขการพูด 
คลินิกเดย์แคร์ งานดนตรีบ�าบัด คลินิกกายอุปกรณ์ 
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการเหน็ ฝึกทกัษะคนพกิาร และศนูย์สาธติอปุกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การใช้สิทธิในการรักษาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์นี้ 
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การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. (Rubber 
Authority of Thailand) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีฐานะเป็น
นติบิคุคล เกดิจากการรวมส�านกังานกองทนุสงเคราะห์
การท�าสวนยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง 
โดยเป็นองค์กรกลางรบัผดิชอบดแูลการบรหิารจดัการ
ยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร บรหิาร
จดัการเกีย่วกบัการเงนิของกองทนุ ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางพารา โดยจดัให้มีการศกึษาวิเคราะห์ วิจยั พฒันา 
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา รวมทั้ง 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้มกีารปลกูแทนและการปลกูใหม่ 

โครงการ Village to the World ได้ริเริ่ม 
จัดท�ำขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เป็นนวัตกรรม 
ท่องเทีย่วชมุชนรปูแบบใหม่ให้กบัชมุชนทีไ่ม่มทีรพัยำกร
แหล่งท่องเทีย่วทีด่งึดดูใจ (ATTRACTION) ให้นกัท่องเทีย่ว 
เข้ำมำท่องเทีย่ว เช่น ไม่มทีะเล หรอืน�ำ้ตก เป็นจดุขำย  
ดังน้ันจึงเกิดปฏิบัติกำรกำรเพิ่มมูลค่ำโดยยกระดับ 
ท่องเทีย่วชมุชนขึน้ ซึง่ได้มกีำรน�ำเสนอเรือ่งรำวของกิจกรรม
กำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในชุมชนแทนกำร
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำตอินัถือได้ว่ำเป็นกำร
สร้ำงมลูค่ำเพิม่ทำงด้ำนกำรท่องเทีย่ว ขยำยตลำดกลุม่
นกัท่องเทีย่วกลุม่ใหม่ ๆ สร้ำงโอกำสให้ชมุชนมช่ีองทำง
ตลำดท่ีจะหำรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวได้อย่ำงยัง่ยนื

นอกจำกน้ี กลุ่มองค์กรสำมำรถจะท�ำ CSR 
Outing ในรูปแบบกิจกรรม Team building และ 
workshop เพ่ือให้พนักงำนในองค์กรได้เรียนรู ้ 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในท้องถิ่นได้อย่ำงลึกซ้ึงและ
สนุกสนำนกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และเสน่ห์ของ 
วถิชีมุชนทีห่ลำกหลำย และทีส่�ำคญัทกุคนในองค์กรจะมี
ควำมสขุทีไ่ด้แบ่งปันและท�ำกจิกรรมอำสำ CSR ทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัชมุชน

 

http://www.villagetotheworld.com
http://www.raot.co.th
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