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บรรณาธิการแถลง

 

 ส�ำหรบัวำรสำร “จลุนติ”ิ ปีที ่๑๔ ฉบบัที ่๑ ประจ�ำเดือนมกรำคม – กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้  
ทำงกองบรรณำธิกำรได้ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ โดยตลอดระยะเวลำอันยำวนำนนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริรำชสมบัติ  
พระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมรำชโองกำรและทศพิธรำชธรรมในส่วนของควำมเที่ยงธรรม 
อย่ำงเคร่งครดัในกำรทรงงำน และทรงแสดงให้เหน็ถงึพระปรชีำสำมำรถและพระอัจฉรยิภำพอย่ำงล�ำ้ลกึ 
ในสำขำนิติศำสตร์ รวมทั้งได้ทรงแสดงถึงพระปรีชำสำมำรถในกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  
โดยอยู่ในกรอบของกฎหมำยและควำมเป็นธรรมเสมอมำดังที่พสกนิกรจะได้รับทรำบจำกกำรทรงใช้ 
พระรำชอ�ำนำจตำมแบบแผนของระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
พระบรมรำชโองกำร พระบรมรำโชวำท พระรำชด�ำรัส พระรำชปรำรภที่ได้พระรำชทำนแก่บรรดำ 
นกักฎหมำยและผู้ทีเ่กีย่วข้องในหลำยโอกำส ตลอดจนพระรำชจรยิำนุวตัรน้อยใหญ่ พระองค์ทรงยดึถอื 
หลักควำมยุติธรรมเป็นหลักส�ำคัญยิ่งโดยทรงเน้นย�้ำผู้ใช้กฎหมำยอยู่เสมอว่ำ “นักกฎหมำยต้องใช้
กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม ตระหนักถึงควำมยุติธรรมอันเป็นอุดมคติสูงสุดของกระบวนกำรยุติธรรม  
ส่วนกฎหมำยเป็นเพียงวิถีทำงหรือเครื่องมือที่จะน�ำไปสู่ควำมยุติธรรมเท่ำนั้น”

 ดังนั้น เพื่อน�ำเสนอพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทยและประเพณีกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอันมพีระมหำกษัตรย์ิทรงเป็น
ประมุข พระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัส ตลอดจนพระบรมรำชวินิจฉัยในเรื่องตำ่ง ๆ อันเกี่ยวกับ
ควำมยตุธิรรมและกฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยตุธิรรม กำรแก้ไขปัญหำของประเทศ
ชำติด้วยกฎหมำย รวมถงึพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตรย์ิในด้ำนอ่ืน ๆ  ทำงกองบรรณำธิกำรวำรสำร
จลุนติิ จงึได้ด�ำเนนิกำรสมัภำษณ์เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็ทำงวิชำกำร ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องำนด้ำนนติบิญัญตัขิองรฐัสภำ ในประเดน็เรือ่ง “พระอจัฉรยิภำพทำงกฎหมำยของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช” จำก ศำสตรำจำรย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอ�ำนำจ  
องคมนตรี ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
ประโยชน์ในกำรน้อมน�ำหลักกำรทรงงำนของพระองค์มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของสมำชิก 
สภำนติบัิญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร ข้ำรำชกำร และผูม้หีน้ำทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบญัญตัิ 
ตลอดจนประชำชนผู้สนใจโดยทั่วไป

 นอกจำกนี้ เนื้อหำในส่วนอื่น ๆ ยังคงควำมเข้มข้นไปด้วยข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องำนในด้ำนนติบิญัญติัของสภำนิติบญัญติัแห่งชำตแิละประชำชนโดยทัว่ไปอีกมำกมำย 
กองบรรณำธิกำรขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำนที่ได้กรุณำติดตำมผลงำนของวำรสำรจุลนิติด้วยดีเสมอมำ 
ซึ่งเรำพร้อมที่จะท�ำหน้ำที่สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำยอันเป็นประโยชน์ต่อวงงำนด้ำน
นิติบัญญัติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

                                                             กองบรรณำธิกำร  
                                                             กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

      



                           

พระราชด�ารัส

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย... 
 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออ�านวยพร 
แก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้า
ในภารกิจทุกอย่างเสมอมา ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น คือ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต 
เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่า น�าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสีย 
ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชน
ทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกัน
มาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจช่วยงาน
พระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้ 
น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารี
ต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ�าชาติ และมีความรู้ความสามารถ
ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใด ๆ  เกิดขึ้นในบ้าน
เมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง 
จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
        ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทกุคนตัง้ใจให้แน่วแน่ทีจ่ะรกัษาคณุสมบตันิี้ให้เหนยีวแน่น  
และท�าความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่ เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่นมีก�าลังใจในอันที่จะร่วมกัน
ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่าง
ส�าเรจ็ผล เป็นความดคีวามเจรญิทัง้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาต ิเป็นการร�าลกึ
ถงึพระมหากรุณาธคิุณ
 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร ่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มก�าลัง 
ความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่ เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห ่งสมเด็จ 
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย 
ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน.

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม ่
พุทธศักราช ๒๕๖๐                                                                                

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

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

 • ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำานาจ  ................................................................ ๔ 
  องคมนตรี

 • ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย                                                              
  ประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ต ิ .................................................................................. ๑๓ 
 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

 • สรุปผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุล�คม และวันที่ ๘ วันที่ ๑๕                     
  วันที่ ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๙ และก�รประชุมคณะรัฐมนตรี                                        
  เมื่อวันที่ ๗ วันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๕๙ ......................................................................... ๒๑

บทความทางวิชาการ

 • พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  โดย ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครือง�ม ........................................................... ๓๗

 • หนี้ถึงกำาหนดชำาระกับลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้                                                          
  โดย รองศ�สตร�จ�รย์วรวุฒิ  เทพทอง ........................................................................ ๔๖

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

 • ก�รปฏิรูปประสิทธิภ�พกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�                                                  
  โดยใช้ก�รประเมินเป็นตัวชี้วัด ...................................................................................... ๕๙

๔ ๑๓

สารบัญ

๔๖



๑๔๑

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

 • ร่�งพระร�ชบญัญัตคิวบคุมก�รส่งเสรมิก�รตล�ดอ�ห�ร                                             
  สำ�หรบัท�รกและเดก็เลก็ พ.ศ. ....  ................................................................................ ๗๗

แนะน�ากฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

 • รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบบัชัว่คร�ว) พุทธศกัร�ช ๒๕๕๗                               
  แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี ๔) พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ .................................................................... ๘๙

 • พระร�ชบญัญตัสิภ�คว�มมัน่คงแห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  .................................................. ๙๑

 • พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย                 
  และก�รแพร่ขย�ยอ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ .................................. ๙๙

สรปุค�าพพิากษาของศาล และผลการวนิิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายท่ีน่าสนใจ
 • คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ - ๗๐๒/๒๕๕๙                 
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

  เรื่อง  คดีพิพ�ทเกี่ยวกับก�รที่หน่วยง�นท�งปกครองหรือเจ�้หน�้ที่ของรัฐ                   
     ออกคำ�สั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย และก�รกระทำ�ละเมิดของหน่วยง�น                 
     ท�งปกครองหรือเจ้�หน�้ที่ของรัฐอันเกิดจ�กคำ�สั่งท�งปกครอง                                
     (อุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�) .........................................................................................  ๑๑๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

 • ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยสำ�หรับเพื่อก�รเยียวย�บุคคลที่ถูกลงโทษ                                 
  ในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� ................................................................................ ๑๒๑

๗๗ ๑๓๓



๑๕๙

สารบัญ

๑๔๙ ๑๖๗

มุมสะท้อนความคิดนิติบญัญัติ : Legal Reflection

 • ก�รนำ�หลักค่�เสียห�ยเชิงลงโทษต�มกฎหม�ยต�่งประเทศ                                             
  ม�บังคับใช้กับคดีละเมิดต�มกฎหม�ยไทย  .................................................................. ๑๓๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 

 • ก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยหรือพย�นที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอ�ญ�  ........................... ๑๔๑

สารพันปัญหากฎหมาย 
 • ม�ตรก�รและแนวท�งแก้ไขปัญห�หนี้นอกระบบโดยกฎหม�ย  ................................... ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายน่ารู้
 • ก�รจดทะเบยีนสมรสของคนรกัเพศเดยีวกนั  ..................................................................... ๑๕๙

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows 
 • ชุด คำ�สัง่ท�งบรหิ�รของประธ�น�ธบิดสีหรฐัอเมริก�                                                  
  (The United States Federal Executive Orders) ตอนท่ี ๑ ..................................... ๑๖๗

แนะน�าเว็บไซต ์

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภ�นิติบัญญัติไทย (www.senate.go.th/book_shelf) ,               
  หอสมุดดนตรีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรี                      
  ทูลกระหม่อมสิรินธร (www.kingramamusic.com) , โครงก�รค่�ยเย�วชนรู้ง�น                  
  สืบส�นพระร�ชดำ�ริ (www.rdpbcamp.com) และพิพิธภัณฑ์สักทอง                           
  (www.goldenteakmuseum.com) .......................................................................... ๑๗๓
  



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 1

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

พระอัจฉริยภาพ
ทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 ในประวัตศิาสตร์ของชาตไิทยเรานัน้	พระมหากษตัรย์ิ	หรอืพระเจ้าแผ่นดินของไทย	
ทรงเป็นประมขุและเป็นศนูย์รวมทางจติใจของประชาชนทกุหมูเ่หล่า	ทรงมพีระราชอ�านาจ
สงูสดุแต่เพยีงพระองค์เดียว	ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย	การเลกิกฎหมาย	การตดัสนิคดี	
ซึ่งเราเรียกการปกครองลักษณะน้ีว่าเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย	์
(Absolute	 Monarchy)	 ซึ่งหมายถึง	 ราชาธิปไตยเหนือกฎหมาย	 หรือการปกครอง 
ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ�านาจสูงสุดล้นพ้นแต่เพียงพระองค์เดียวปราศจาก 
ข้อจ�ากัดใด	 ๆ	 ซึ่งประเทศไทยมีการปกครองในระบอบน้ีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 อยุธยา	 
ธนบุร	ีและกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปี	พุทธศักราช	๒๔๗๕	จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ	(Constitutional	Monarchy)	โดยมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ
	 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย 
มีหลักการส�าคัญเหมือนกับประเทศอังกฤษ	 แต่รายละเอียดของพระราชอ�านาจ 
และพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยอาจแตกต่างจากของอังกฤษอยู ่บ้าง	 
เพราะมจีารตีประเพณกีารปกครองทีต่่างกนั	ส�าหรับประเทศไทยของเรานัน้	พระมหากษตัริย์ 
ทรงใช้พระราชอ�านาจของพระองค์ท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม	 ทรงตรารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดขึ้นจ�ากัดพระราชอ�านาจของพระองค์เอง	 โดยทรงยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 
และพระราชทานอ�านาจสูงสุดไปสู ่ปวงชนชาวไทย	 แต่เนื่องจากปวงชนชาวไทย 
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มีจ�านวนมากและไม่อาจใช้อ�านาจนั้นโดยตรง	 หากแต่ต้องเลือกผู้แทนมาท�าการแทน	 รัฐธรรมนูญ
เกือบทุกฉบับจึงบัญญัติว่า	 “อ�านาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย	 พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็น 
ประมุขทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายนั้น	 อ�านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น 
อยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชน	ท�านองเดียวกับที่อังกฤษถือเป็นหลักกฎหมายว่า	พระมหากษัตริย์
และรัฐสภาเป็นองค์อธิปัตย์นั่นเอง
	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 ๙	 
ทรงมีพระราชกรณยีกิจทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านกฎหมายและความยตุธิรรมของบ้านเมอืงนานับประการ
ดังที่ได้ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งโดยตลอดรัชสมัยของพระองค์น้ัน	 ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างได้
ประจกัษ์แจ้งและส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุอันหาทีสุ่ดมไิด้ว่าพระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ 
ด้วยพระวิรยิะอตุสาหะอย่างแท้จรงิโดยยดึถอืในหลกัของความเทีย่งธรรมอย่างเคร่งครัดในการทรงงาน 
อันเป็นหนึง่ในหลักทศพธิราชธรรมเรียกว่า“อวโิรธนะ”	คอื	การด�ารงมัน่อยูใ่นธรรมหรอืไม่คลาดเคลือ่น 
จากความยุติธรรมมาตลอดรัชสมัย	 ดังที่พสกนิกรจะได้รับทราบจากการทรงใช้พระราชอ�านาจ 
ตามแบบแผนของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 พระบรมราชโองการ	
พระบรมราโชวาท	 พระราชด�ารัส	 พระราชปรารภท่ีได้พระราชทานแก่บรรดานักกฎหมายและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในหลายโอกาส	ตลอดจนพระราชจริยานุวัตรน้อยใหญ	่พระองค์ทรงยึดถือหลักความยุติธรรม
เป็นหลักส�าคัญยิ่งโดยทรงเน้นย�้าผู้ใช้กฎหมายอยู่เสมอว่า	“นักกฎหมายต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	
ตระหนกัถงึความยติุธรรมอนัเป็นอดุมคตสิงูสดุของกระบวนการยติุธรรม	ส่วนกฎหมายเป็นเพยีงวถิทีาง 
หรือเครื่องมือที่จะน�าไปสู่ความยุติธรรมเท่าน้ัน”	 นอกจากนี้	 ยังได้พระราชทานความเป็นธรรมแก่
ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทูลเกล้าฯ	ถวายฎีการ้องทุกข	์ตลอดจนทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษ	พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายอันลึกซึ้งของพระองค์เหล่านี้จึงเป็นที่ประจักษ์
แจ้งแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะได้น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัต ิ
เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
	 เพือ่เป็นการน้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ที่มีต่อพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	ทางกองบรรณาธิการ
วารสาร	 “จุลนิติ”	 จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์ท�าการสัมภาษณ์และรับฟัง 
ความคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นหัวข้อเร่ือง	 “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”	จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู	้ความเชี่ยวชาญ	และมีประสบการณ ์
ที่เก่ียวข้องในประเด็นดังกล่าวอันประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอ�านาจ 
องคมนตรีและศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้	 
เพื่อน�าเสนอพระราชอ�านาจและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทยและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	 พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	 ตลอดจนพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง	 ๆ	 
	อนัเกีย่วกบัความยตุธิรรมและกฎหมาย	การบังคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยตุธิรรมการแก้ไขปัญหา
ของประเทศชาติด้วยกฎหมาย	รวมถึงพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ในด้านอื่น	ๆ
	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน้อมน�าหลักการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะกรรมาธิการ	 ข้าราชการ	 และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ	 
วงงานด้านนิติบัญญัติ	 ตลอดจนประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป	 โดยท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้จากบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิได้ในวารสาร	
“จุลนิติ”	ฉบับนี้
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จุลนิติ : พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย ์
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมีลักษณะ
อย่างไร และมีความแตกต่างจากที่ปรากฏในนานา
อารยประเทศอย่างไร

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ : นับแต่เมือ่ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลง 
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบ 
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข ท�าให ้พระราชสถานะ 
ของพระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือ ทรงเปลี่ยนฐานะ 
เป ็นพระมหากษัตริย ์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ 
เป็นกฎหมายแม่บทในการใช้พระราชอ�านาจท้ังปวง โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทกุฉบบัต่างมบีทบญัญตัริบัรองถงึการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุว่า อ�านาจ 
อธิปไตยซึง่เป็นอ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศอยูท่ีพ่ระมหากษตัรย์ิ 
และประชาชน โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้นผ่านทาง 
ฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบริหาร และฝ่ายตลุาการ ซึง่แต่ละฝ่ายเป็นผูล้งนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ การใช้พระราชอ�านาจ 
ดงักล่าวพระมหากษัตรย์ิมพีระราชประสงค์อันแน่วแน่ทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืง 
เกิดความสงบเรียบร้อย มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าและอยู่ร่วมกัน 
อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อ 
ประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธสิมภารของพระองค์

 

“พระอัจฉริยภาพทางกฎหมาย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ ท�าเนียบองคมนตรี

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำานาจ*องคมนตรี 

  * ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโททางกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา.
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เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช  
๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ซ่ึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับท่ีผ่านมา ต่างบัญญัติถึงพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ที่เก่ียวกับด้านกฎหมายไว ้
หลายประการ ดังนี้

๑. พระราชอ�านาจท่ีเกีย่วกบัอ�านาจนติบิญัญตัิ
พระราชอ�านาจในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจนิติบัญญัตินี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทุกฉบับได้บัญญัติไว้ให้ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ 
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติใด ก็ทรงไว ้ ซ่ึงพระราชอ�านาจที่จะทรงยับยั้งได ้ตามรัฐธรรมนูญ  
โดยพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องน�า 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้มาปรึกษาพจิารณาใหม่ การใช้พระราชอ�านาจยบัย้ังร่างกฎหมายน้ี ศาสตราจารย์ 
ดร. หยุด แสงอุทัย เคยอธิบายไว้ว่า

 “ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติน้ัน พระมหากษัตริย ์
อาจแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบว่าที่ไม่ทรงเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็ได้ หรืออาจจะ 
แจ้งให้ทราบเพียงว่าไม่ทรงเห็นด้วยโดยไม่ให้เหตุผลอะไรเลยก็ได้ ซ่ึงทั้งน้ีแล้วแต่พระราชอัธยาศัย 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่จะต้องน�ามาปรึกษากันใหม่ ค�าว่า “ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติ” หมายความว่าไม่ทรงเห็นชอบด้วยในรูปลักษณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ถวายค�าแนะน�าและยินยอมให้ตราข้ึนเป็นกฎหมาย ซ่ึงอาจเป็นว่าไม่ทรงเห็นด้วยในหลักการ 
แห่งพระราชบัญญติัทัง้หมด หรอืทรงเหน็ด้วยในหลกัการนัน้เพยีงบางส่วนหรอืทรงเหน็ด้วยในหลกัการนัน้ 
ทั้งหมดแต่ไม่ทรงเห็นด้วยในวิธีด�าเนินการที่จะให้เป็นไปตามหลักการนั้น ๆ”

มีข้อสังเกตว่าพระราชอ�านาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติน้ีมิได้มีลักษณะเป็นการยับยั้ง 
เด็ดขาด แต่เป็นการยับยั้งเพ่ือให้รัฐสภาได้ใคร่ครวญอีกคร้ัง เพราะในข้ันตอนสุดท้ายหากรัฐสภา 
ยังยืนยันมติ ตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดก็สามารถประกาศร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายได้ เสมอืนหนึง่ว่าพระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว อย่างไรกด็ ีพระมหากษัตรย์ิ 
จะไม่ทรงใช้พระราชอ�านาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมายถ้ากฎหมายนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
และความสุขของประเทศชาติและประชาชน 

 ในส่วนของการใช้พระราชอ�านาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นมีกรณีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในคราวนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกี่ยวด้วยค่าเสียหายทางละเมิดที่สื่อมวลชน
ผู้กระท�าละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาท โดยพิจารณาสามวาระในวันเดียวกัน 
คือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ซ่ึงบัญญัติให้ศาลก�าหนดค่าเสียหายให้เท่ากับจ�านวนเงิน ๒๐ เท่า 
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ของอัตราโทษปรบัขัน้สูงทีก่�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา คอืเพิม่จากค่าปรบัข้ันสงู ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็นค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีการพิสูจน์ความเสียหายได้มากกว่านั้น  
อันเป็นการก�าหนดค่าเสียหายขั้นต�่าไว้ล่วงหน้าอย่างสูงมากในทุกกรณีโดยไม่เปิดโอกาสให้ศาล 
ใช้ดลุพนิจิ แต่ระหว่างทีร่่างพระราชบญัญตันิีอ้ยูใ่นขัน้ตอนน�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  
กไ็ด้มพีระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมา และมไิด้พระราชทานร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบบันีค้นืมายังรฐัสภาแต่อย่างใด ซ่ึงตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔๔  
บัญญัติให้บรรดาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป และหลังจากน้ันก็มิได้มีการน�าร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเข้าสู ่
การพิจารณาของรัฐสภาอีก

อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระองค์มิได้ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยหากแต่พระราชทานกลับคืนมายังรัฐสภาโดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า 
ร่างพระราชบัญญติัดังกล่าวมีข้อบกพร่องในถ้อยค�าและในการอ้างองิบทกฎหมายหลายบท จากนัน้รฐัสภา 
ก็ท�าการตรวจสอบและแก้ไขแล้วน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยอีกครั้ง

๒. พระราชอ�านาจที่เกี่ยวกับอ�านาจบริหาร
พระราชอ�านาจของพระมหากษัตรย์ิไทยทีเ่ก่ียวกับอ�านาจบรหิารตามทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  
โดยนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสู่ต�าแหน่งของนายกรัฐมนตรีน้ัน 
ให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูพ้จิารณาให้ความเหน็ชอบบคุคลซ่ึงสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรี 
และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรฐัมนตร ีจากน้ัน
นายกรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอชือ่บคุคลทีส่มควรแต่งตัง้เป็นคณะรฐัมนตรีต่อพระมหากษัตรย์ิเพือ่ทรงแต่งตัง้ 
ต่อไป โดยก่อนเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�า 
ดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากทรงแต่งต้ังรัฐมนตรีแล้ว พระมหากษัตริย์ยังทรงให้รัฐมนตร ี
พ้นจากต�าแหน่งได้ ตามค�ากราบบังคมทูลพระกรุณาของนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้อง 
ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับอ�านาจบริหารตามที่ก�าหนดไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มี 
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วยังรวมถึงพระราชอ�านาจอื่น ๆ อันได้แก่ พระราชอ�านาจในการตรา
พระราชกฤษฎกีาโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย การตราพระราชก�าหนด พระราชอ�านาจในการประกาศสงคราม 
พระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ พระราชอ�านาจในการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ระดับสูง เป็นต้น การที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว 
พระองค์มิได้ทรงก้าวล่วงไปใช้พระราชอ�านาจในทางเนื้อหาแต่ประการใด เพราะพระมหากษัตริย์ทรง
ด�ารงความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ทรงต้องรบัผดิชอบทางการเมอืง ดังน้ันพระราชอ�านาจทางด้าน 
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บริหารตามที่บัญญัติไว ้ ในรัฐธรรมนูญ 
จึ ง เป ็น เพี ยงรูปแบบ และในการใช  ้
พระราชอ�านาจทางด้านบริหารดังกล่าว  
จะต้องมีผู ้ถวายค�าแนะน�าและรับสนอง
พระบรมราชโองการเสมอ ซึ่งผู ้รับสนอง 
พระบรมราชโองการจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง

มีข ้อสังเกตว ่าพระราชอ�านาจ 
ที่ เ ก่ี ยว กับอ� านาจบริหาร น้ีนอกจาก 
พระราชอ�านาจที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  
พระมหากษัตรย์ิยังทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจ 
ท่ัวไปซึง่เป็นไปตามประเพณกีารปกครอง
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประมุขของ 
ประเทศและในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติ 
รับรองพระราชอ�านาจนี้ ไว ้อันได ้แก ่  
พระราชอ�านาจที่จะทรงรับค�าปรึกษา 
หารือและพระราชทานค�าแนะน�าแก่ 
รัฐบาล (The right to be consulted) 

พระราชอ�านาจในการส่งเสริมนโยบายและกิจการของรัฐบาล (The right to encourage) และ
พระราชอ�านาจในการตกัเตอืนรฐับาล (The right to warn)

๓. พระราชอ�านาจทีเ่ก่ียวกบัอ�านาจตลุาการ
พระราชอ�านาจในส่วนท่ีเก่ียวกับอ�านาจตุลาการน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางศาล ตามบทบัญญัต ิ
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาลซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็นไป 
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระราชอ�านาจ 
ของพระมหากษัตริย์ทางด้านการใช้อ�านาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเริ่มต้ังแต ่
ทรงแต่งตัง้ผู้พพิากษาและตลุาการ การพจิารณาพิพากษาอรรถคดขีองผูพ้พิากษาและตลุาการต้องกระท�า 
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งผู้พิพากษา
และตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

๔. พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษนีแ้ยกออกได้เป็น ๒ กรณ ีคอื พระราชอ�านาจในการ 

พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล และการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก. พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็นรายบคุคล
พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษนี้มีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทกุฉบบั ซึง่เป็นพระราชอ�านาจอสิระและเดด็ขาดของพระมหากษัตรย์ิคอืเป็นไปตามพระราชประสงค์และ
พระราชอธัยาศยัโดยไม่ทรงต้องผกูพนัตามความเหน็หรอืค�าแนะน�าของฝ่ายบรหิาร หรอืคณะองคมนตรี
แต่อย่างใด และในการใช้อ�านาจดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใคร่ครวญ
อย่างรอบคอบทุกเรื่องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังที่นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธาน 
องคมนตรี ได้มีการบรรยายพิเศษในการสัมมนาเกี่ยวกับการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม  
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ความว่า 

“...เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกานั้น มีส�านวนประกอบด้วยค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ค�าพิพากษา 
ศาลอุทธรณ์ ค�าพิพากษาศาลฎีกา ค�าร้องของนักโทษ และค�ารับรองความประพฤติ บางส�านวน 
กไ็ม่ใหญ่แต่บางกรณจี�าเป็นต้องยมืส�านวนทางศาล ส�านวนพนักงานสอบสวน ส�านวนพนักงานอัยการ 
ท�าให้ส�านวนใหญ่ขึ้นมีค�าพยานมากระเบียบปฏิบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
เป็นพระราชกระแสว่า เมื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของนักโทษให้ผ่านความเห็นของคณะองคมนตรี...  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดพระเนตรตรวจส�านวนเองแทบทุกเรื่อง  
เรารูเ้พราะบางคดีท่านย้อนส�านวนมาให้องคมนตรีพิจารณาอกีครัง้โดยทรงถามมาว่าข้อนัน้ ๆ  อยูต่รงไหน  
เช่น ทรงถามว่า ปืนของกลางจับได้เมื่อใด...พระองค์ทรงละเอียด ทรงใช้เวลาวินิจฉัยฎีกานักโทษ 
ด้วยพระองค์เองบางเรือ่งกง่็าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ แต่คดียากที่ทรงทักท้วงให้พิจารณาอีกครั้งบ่อย ๆ 
คือคดีประหารชีวิต...”

พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษนี้นับว่าเป็นบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ส�าคัญ
อย่างยิง่ในการผดุงความยติุธรรมให้แก่พสกนิกรผูต้้องคดอีาญาเพราะการบงัคบัใช้กฎหมายน้ันบางกรณ ี
ก็มีข้อบกพร่องมิได้สอดคล้องกับความยุติธรรมทางศีลธรรม หรือตามความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะในบางกรณีที่กฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงเกินสมควรและไม่เปิดช่องให้ศาล 
ใช้ดุลพินิจในการก�าหนดโทษแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและอาศัยพระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ  
ความไม่ยุติธรรมก็จะได้รับการแก้ไขเยียวยาและคลี่คลายไปในที่สุด

อนึง่ แม้ว่าพระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษตามรฐัธรรมนูญน้ีจะเป็นพระราชอ�านาจ 
อันเด็ดขาดและกว้างขวาง แต่ก็ทรงใช้พระราชอ�านาจภายในกรอบของกฎหมาย และทรงยึดมั่น 
ในความยุติธรรมและเมตตาธรรมเป็นมูลฐานในการมีพระบรมราชวินิจฉัยให้สอดคล้องกับรูปคดี 
ในแต่ละเรื่องส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรผู้ต้องอาญาแผ่นดินเป็นรายบุคคลโดยตรง ทรงมี 
พระราชปรารภเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ  ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา อีกทั้งพระราชทานความคิดเห็นส่วนพระองค์ 
ในเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นครั้งคราว พระบรมราชวินิจฉัยและพระราชกระแสดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่าง
ประจกัษ์แจ้งในพระปรชีาสามารถ พระสขุมุคมัภีรภาพ และพระอัจฉรยิภาพในเชงิกฎหมายของพระองค์
อย่างลึกซึ้ง
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ข. การพระราชอภัยโทษเป็นการทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการ

ตราพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร จะถวายค�าแนะน�าต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู ้ต้องโทษก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ซึ่งการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู ้ต้องโทษเป็นการทั่วไปนี้ มักจะกระท�า 
ในโอกาสส�าคัญของบ้านเมือง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที ่
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา เป็นอาทิ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนี้ 
ถือเป็นหลักปฏิบัติสากลของนานาประเทศเพื่อให้ผู ้ต้องโทษได้ส�านึกในการที่ได้กระท�าความผิด 
และกลับตัวกลับใจประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัยระหว่างต้องขัง

จุลนิติ : ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบาย พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาท 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม และการ
บังคับใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นประการใด

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชา
สามารถและมีพระอัจฉริยภาพอย่างล�้าลึกในสาขานิติศาสตร์ และได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถ 
ในการพจิารณาปัญหาต่าง ๆ  โดยอยูใ่นกรอบของกฎหมายและความเป็นธรรม ทีพ่ระองค์ทรงพระปรชีา 
สามารถและมีพระอัจฉริยภาพในด้านกฎหมายนั้น ถ้าได้ศึกษาพระราชประวัติก็จะทราบว่า ทรงศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ เพราะสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เมื่อทรงตัดสิน 
พระราชหฤทัยรับภาระอันหนักของแผ่นดินเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลที ่๙ ก็ทรงเปล่ียนวิชาทีท่รงศกึษาด้านวทิยาศาสตร์มาเป็นนติศิาสตร์และรฐัศาสตร์ ณ มหาวทิยาลยั 
โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครั้งหนึ่งทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ฉันคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ทันสมัยนั้น จะต้องมีความรู้กว้างขวาง ตั้งแต่
วิทยาศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปศาสตร์”

อนัแสดงให้เหน็ว่าทรงใส่พระราชหฤทยัในศาสตร์ทกุแขนง เพือ่ทรงน�าไปใช้ในการครองแผ่นดนิ
ให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความผาสุก

พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของพระองค์น้ันเห็นได้จากหลายกรณี 
อาทิ กรณีหนึ่งที่คณะองคมนตรีฝ่ายกฎหมายเสนอและคณะองคมนตรีเห็นชอบให้ตั้งข้อสังเกต 
ประกอบการกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญต�าแหน่งหนึ่ง 
โดยเหน็ว่าผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอแต่งตัง้นัน้ อาจมคีณุสมบตัไิม่ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายเมือ่ความทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชกระแสให้สอบถามผู้เสนอขอแต่งตั้งรายนั้นว่า ได้มีการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ ซ่ึงแสดงให้เห็น 
ถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาเมื่อมีการรับรอง 
ของผู ้เสนอขอแต่งตั้งแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามที่เสนอมา ส่วนในกรณีที่มี 
การทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์เร่ืองอื่น ๆ ก็มีพระบรมราชวินิจฉัยโดยทรงยึดถือหลักกฎหมาย 
และความเป็นธรรมเสมอนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยยิ่งนัก

นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ผู ้ทรงยึดม่ันในความยุติธรรม โดยทรงยึดพระปฐมบรมราชโองการและทศพิธราชธรรมในส่วน 
ทีเ่ก่ียวกบัความเทีย่งธรรมมาเป็นหลกัในการทรงงานอย่างเคร่งครดั หลกัดงักล่าวอยูใ่นพระราชหฤทยัเสมอ 
ไม่ว่าในพระราชจริยวัตรหรือพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส และพระราชกระแสที่พระราชทาน 
แก่นกักฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทนายความ อัยการ ผูพ้พิากษา อาจารย์สอนกฎหมาย หรอืเป็นผูใ้ช้กฎหมาย
ในหน้าที่ต่าง ๆ 

ดังปรากฏในพระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงเฝ้าฯ 
ถวายสตัย์ปฏิญาณก่อนเข้ารบัหน้าที ่ณ ศาลาดสุดิาลยั วันเสาร์ที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึง่ว่า

“...สถาบันตุลาการนั้นก็ถือว่าเป็นสถาบันหน่ึงในสามสถาบันการปกครอง
คือ สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และยุติธรรม. ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในสามสถาบัน  
ซึง่เป็นรากฐานของการปกครองประเทศในระบอบประชาธปิไตย. ถ้าท่านได้ท�าด้วยดี  
ก็หมายความว่าประเทศชาติจะไปรอด. เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สถาบันบริหารน้ัน 
ต่อเนื่องมาจากสถาบันนิติบัญญัติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน. 
ส่วนสถาบันตุลาการนั้นเป็นสถาบันเอกเทศ และเป็นสถาบันที่ควรจะรักษา 
ความเป็นเอกเทศนั้น เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน. ในการนี้ก็จะต้อง
ท�างานหลายด้าน ผู้พิพากษานั้นจะต้องเข้าไปตัดสินความต่าง ๆ ในศาลทุกศาล  
และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย. จึงเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชน สามารถ
ที่จะคิดว่าประเทศเรามีขื่อมีแป ท�าให้สบายใจว่า ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นจะมี 
ผู้ทีจ่ะช่วยให้ได้รบัความยติุธรรม. ฉะน้ันหน้าทีข่องผูพ้พิากษาทุกคนมคีวามส�าคัญอย่างย่ิง  
และจะไม่มีใครบังคับให้ท�าอะไรได้ เพราะว่าแต่ละคนมีความรู้และมีความสุจริต  
ดังที่ได้กล่าวค�าสัตย์...”
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในส่วนที่เก่ียวกับผู้พิพากษาเอง พระองค์ได้มีพระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา 
น�าผู้พิพากษาประจ�าศาลเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ท้องพระโรงศาลาเริง  
วังไกลกังวล เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีข้อความส�าคัญตอนหนึ่งว่า

“ท่านได้เปล่งค�าปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ก็เข้าใจว่าท่านตั้งใจท่ีจะท�า
ตามค�าพูดที่เปล่งออกมานี้. ที่มีความส�าคัญที่สุดส�าหรับข้าพเจ้าคือ ท่านได้บอกว่า 
จะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย. หมายความว่า ข้าพเจ้าถ้าได้เห็นท่านทั้งหลายปฏิบัติ
ดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจแต่ว่าถ้าสงสัยว่าท่านจะท�าอะไรท่ีไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้า 
เดือดร้อน. ที่เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย พูดง่าย ๆ ในนาม 
ของพระเจ้าอยู่หัวถ้าท�าอะไรที่มิดีมิชอบ. ฉะนั้น จะต้องขอก�าชับอย่างหนักแน่นว่า 
ให้ท�าตามค�าปฏญิาณ เพราะว่าจะท�าให้ข้าพเจ้าเองในส่วนตวัและในหน้าที ่เดอืดร้อน.  
แล้วก็ถ้าข้าพเจ้าเดือดร้อน ก็คงท�าให้คนเดือดร้อนมากเหมือนกัน ก็ท�าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความยุติธรรม...”

ส่วนค�าว่า “ยุติธรรม” นั้น ได้มีพระราชด�ารัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษา
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ ไว้ดังนี้

“...ค�าว่ายุติธรรมน้ัน เป็นค�าที่แปลว่าการตกลง พิจารณาในทางที่ถูกต้อง
ตามธรรมะ แล้วธรรมะน้ีก็หมายความว่าส่ิงที่ควรที่จะปฏิบัติให้น�าความเจริญ 
แก่มวลมนุษย์ ในการปฏิบัตินี้ก็จะต้องมีความเที่ยงตรง และปราศจากอคติ...”

พระราชด�ารัสที่ให้ความส�าคัญแก่ความยุติธรรมอย่างน่าสนใจอีกองค์หนึ่ง คือพระราชด�ารัส 
ที่พระราชทานในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ มีข้อความว่า
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“...ค�าว่า ยุติธรรม นี้ ก็เคยได้กล่าวว่าเป็นส่ิงที่มากกว่ากฎหมายด้วยซ�้า 
เพราะว่ากฎหมายน้ันก็เป็นการวางกฎระเบียบเพื่อท่ีจะให้ปฏิบัติโดยดีโดยชอบ. 
แต่ค�าว่ายุติธรรมนี้สูงกว่านั้น เพราะว่าแม้จะไม่ได้บัญญัติในข้อบังคับใด ๆ ก็ต้อง
มีความหมายว่าทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเรยีกว่าดกีต้็องกระท�า ทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเรยีกว่าชัว่
จะต้องงดเว้น...”

ความยตุธิรรมทีท่รงถอืเป็นเรือ่งส�าคัญนีป้รากฏอยูใ่นพระราชด�ารสัเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
แก่บรรดาผู้พพิากษาในโอกาสทีป่ระธานศาลฎกีาน�าผูพ้พิากษาประจ�าศาลเฝ้าฯ เพือ่ถวายสตัย์ปฏญิาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังความ
ตอนหนึ่งว่า

 “...บ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม 
ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ. เพราะว่าในบ้านเมือง
ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม...”

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชด�ารัสอีกหลายองค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักกฎหมาย
ได้ตระหนักถึงความยุติธรรมอันเป็นอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม ส่วนกฎหมายเป็นเพียง 
วถิทีางหรอืเครือ่งมอืน�าไปสูค่วามยตุธิรรมเท่านัน้ดงัน้ัน จึงต้องรกัษาความยตุธิรรมเป็นส�าคญั มใิช่รกัษา
กฎหมายซึง่เป็นเพยีงเครือ่งมอืในการน�ามาซึง่ความยตุธิรรม ความยตุธิรรมจงึต้องมาก่อนและอยูเ่หนอื
กฎหมาย

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายอื่น ๆ อันเป็นการสมควรที่นักกฎหมายหรือบุคคล 
ท่ีเกีย่วข้องกบังานด้านกฎหมาย รวมถงึประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไปจะได้น้อมน�ามาศกึษา
และพิจารณาเพื่อน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น 
พระมหากษตัริย์ทีท่รงครองราชย์ยาวนานทีส่ดุเท่าทีเ่คยปรากฏมาในประวัตศิาสตร์ชาตไิทย ตลอดระยะ
เวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์สมบัตินั้น ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชกระแส อันแสดงให้เห็น
ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถพระสุขุมคัมภีรภาพ และพระอัจฉริยภาพในเชิงกฎหมาย ที่ทรงยึดถือ 
ความเป็นธรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการในคราวที่ทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกว่า 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”และทศพธิราชธรรม ข้อ ๑๐ 
“อวโิรธนะ” คอื ความเทีย่งธรรม ความหนกัแน่น ถอืความถกูต้องเทีย่งธรรมเป็นหลกั ไม่เอนเอยีงหวัน่ไหว 
ด้วยค�าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ นอกจากน้ีทรงต้ังม่ันอยู่ในประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิด 
จรรยานุวัตรทัง้ทางนติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ และทรงธ�ารงรกัษาหลกันติธิรรมอย่างเคร่งครดั พระราชจรยิวตัร
ของพระองค์แสดงให้เหน็ถงึพระราชหฤทยัทีเ่ชือ่มัน่ในระบอบประชาธิปไตย อีกทัง้ได้ทรงจรรโลงระบอบ
ประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงถาวร โดยทรงยึดหลักความสามัคคีความไม่มีอคติ และทางสายกลาง  
ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม น�ามาซึ่งความสงบเรียบร้อย
ของประเทศอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดิน
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จุลนิติ : พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมีลักษณะ
อย ่าง ไร และมีความแตกต ่างจากที่ปรากฏในนานา
อารยประเทศอย่างไร

ศ. พิเศษ พรเพชรฯ : ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่รวมทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมาน้ันต่างก็ได้บัญญัติหลักการ 
ส�าหรบัวางโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยเอาไว้ว่า “ประเทศไทย 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข” และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้
เป็นการเฉพาะในหมวดทีว่่าด้วย “พระมหากษัตรย์ิ” อันแสดงให้เหน็ถงึ
ความส�าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิและความเกีย่วข้องสมัพนัธ์กัน 
ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย ์กับกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
พระมหากษัตริย์ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะส�าคัญร่วมกันในการยกย่อง 
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ให้ทรงด�ารงอยู่ในฐานะทรงเป็น
ประมุขและเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาประวัติศาสตร์การปกครองของ
ประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจะเห็นว่าประเทศไทย 
มีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างยาวนาน  

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องท�างานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา ๒

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“พระอัจฉริยภาพทางกฎหมาย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
โดย : ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย*
 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  * ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโท 
ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา.
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โดยในอดีตเป ็นการปกครองแบบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย ์” (Absolute Monarchy)  
ที่พระมหากษัตริย ์ทรงพระราชอ�านาจสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว และภายหลังนับตั้งแต่
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมาประเทศไทยได้
น�ารูปแบบ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข”  
ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบมาใช้โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขดังกล ่าว อาจเรียกได ้ว ่าเป ็น 
“การปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” (Constitutional Monarchy) กล่าวคือ 
พระมหากษตัรย์ิทรงจ�ากดัพระราชอ�านาจของพระองค์หรือทรงอยู่ภายใต้รฐัธรรมนญูโดยรฐัธรรมนูญ
ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�านาจ 
ของพระองค์ภายใต้รฐัธรรมนูญ และพระราชทานพระราชอ�านาจสูงสดุหรอือ�านาจอธปิไตยให้ปวงชน
ชาวไทย ดังจะเห็นได้จากบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัว่ิา “อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งบทบัญญัติลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายนั้น “อ�านาจอธิปไตย” 
ซึ่งเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน และพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจน้ัน 
ผ่านทางฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตลุาการ กล่าวคอืรฐัธรรมนูญได้ก�าหนดพระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์ให้ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยผ่านทางองค์กร ๓ ฝ่าย กล่าวคือ

- ทรงใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา หมายความว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจในการ
ตรากฎหมายตามค�าแนะน�าและตามมติของรัฐสภา เมื่อร่างกฎหมายผ่านการพิจาณาจากรัฐสภาแล้ว  
ก็จะน�าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามขั้นตอน 
ของรัฐธรรมนูญ

- ทรงใช้อ�านาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี หมายความว่า การบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยนายกรฐัมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทีไ่ด้กระท�าไปนัน้ ถอืว่าเป็นการกระท�าภายใต้พระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ เพราะบรรดาพระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชหัตถเลขา
และพระบรมราชโองการอนัเกีย่วกบัราชการแผ่นดนิ คณะรฐัมนตรจีะเป็นผูป้ฏบิตัแิละรบัผดิชอบทัง้สิน้ 
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โดยนายกรฐัมนตรจีะต้องกราบบังคมทลู และลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ การใช้พระราชอ�านาจ 
บริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การตราพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การประกาศใช้ 
และยกเลิกใช้กฎอยัการศกึ การประกาศสงครามเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา และการท�าสญัญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

- ทรงใช้อ�านาจตุลาการทางศาล หมายถึง ศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและใช้กฎหมายภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ นอกจากน้ี  
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการแต่งตั้ง และการให้พ้นจากต�าแหน่งของผู้พิพากษา 
และตลุาการ โดยก่อนเข้ารบัหน้าที ่ผูพ้พิากษาและตุลาการจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตรย์ิ

ทั้งนี้ การใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ไทยดังกล่าวจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
นานาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษ ที่ได้ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงด�ารง
อยู ่ ในฐานะตามธรรมเนี ยมปฏิบัต ิ
ทางรัฐธรรมนูญในการถวายพระราช
อ�านาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้ 
พระราชอ�านาจโดยมีผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ 
ตามหลักการ “The King Can Do 
No Wrong” ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงกระท�าผิด เพราะทรงท�าตาม 
ค�าแนะน�าของนายกรัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรี ในฐานะผู ้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการและผูถ้วายค�าแนะน�า 
ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ ่านมาได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยจะบัญญัติว ่า  
“บรรดาบทกฎหมายพระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ...”

ส�าหรบัพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิตามประเพณกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นพระราชอ�านาจที่ไม่ได้
บญัญตัไิว้ในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูโดยพระมหากษตัรย์ิจะทรงใช้พระราชอ�านาจนีเ้พือ่ประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) พระราชอ�านาจที่จะทรงได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในฐานะที่ทรงด�ารงต�าแหน่งประมุข 
ของประเทศ เป็นสิทธิของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงได้รับการถวายรายงานให้ทรงทราบถึงสถานการณ์
หรอืเรือ่งราวของบ้านเมืองเสมอ การทีพ่ระองค์จ�าเป็นต้องทรงทราบถงึเรือ่งราวส�าคญัก็เพือ่ทีจ่ะทรงให้
ค�าแนะน�าหรือตักเตือน เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ

(๒) พระราชอ�านาจท่ีจะพระราชทานค�าปรกึษาหารอื ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีปัีญหาเกีย่วกบั 
การบริหารราชการแผ่นดิน อาจน�าปัญหาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยได้
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(๓)  พระราชอ�านาจทีจ่ะพระราชทานค�าแนะน�าตกัเตอืน พระมหากษัตรย์ิทรงไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะ
ให้ค�าแนะน�าหรือตักเตือนในบางเรื่องบางกรณีแก่รัฐสภา รัฐบาล และศาล หรือองค์กรอื่น ๆ หากทรง
เห็นว่าถ้ากระท�าไปแล้วจะเกิดผลเสียหายแก่บ้านเมือง

(๔) พระราชอ�านาจที่จะพระราชทานการสนับสนุน พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
พระราชทานหรือให้การสนับสนุนการกระท�า หรือกิจการใด ๆ ของรัฐหรือเอกชน เช่น การที่พระองค์
ทรงมีพระราชด�าริและให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรหรือพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอันเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับผู้ที่ด�าเนินการในเรื่องนั้นๆ

ทั้งนี้ ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หากจะเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพอย่างชัดเจนกเ็หมอืนกบัจารตีประเพณขีองประเทศองักฤษซึง่เป็นกฎหมาย 
ทีม่ไิด้บญัญตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่อย่างไรก็ตาม จารตีประเพณทีีจ่ะมสีภาพบงัคับดงักล่าว ต้องเป็น 
สิ่งที่ประชาชนยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมซึ่งประเพณี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้ ประเทศไทยได้ถือปฏิบัติมา
โดยตลอด ซึง่บางแบบแผนได้น�ามาบญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญและในกรณท่ีีประเทศประสบวกิฤตปัิญหา 
ที่ไม่อาจด�าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัทีผ่่านมา ได้มกีารบญัญตัท่ีิมาของกระบวนการในการแก้ไข 
ปัญหาดงักล่าวไว้ในมาตรา ๗ ซึง่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในเร่ือง 
ดงักล่าวก�าหนดไว้ในมาตรา ๕ ซึง่บญัญัติว่า “เมือ่ไม่มบีทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญูนีบ้งัคับแก่กรณใีด  
ให้กระท�ำกำรนัน้หรอืวนิจิฉยักรณนีัน้ไปตำมประเพณกีำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธปิไตย 
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อนัมีพระมหำกษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ…” อนัเป็นกระบวนการทีร่องรบัให้มกีารน�าเอาประเพณกีารปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

โดยพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิตามประเพณกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดและความแตกต่าง
อันเป็นเอกลักษณ์ที่นานาชาติต่างยอมรับนั้น ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชได้ทรงพระกรุณาช่วยขจัดปัดเป่าภัยพบัิติจากวกิฤตการณ์ทางการ
เมืองในหลายครั้งหลายคราวด้วยกัน อาทิ เหตุการณ์วันมหาวิปโยคหรือการปฏิวัติโดยประชาชน  
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ วิกฤตการณ์ยึดอ�านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
และเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ทกุฝ่าย
หันกลับมาปรองดองกันโดยอาศัยการใช้สติปัญญาไตร่ตรองดูเหตุผลไม่ให้ผิดไปจากท�านองคลองธรรม 
และทุกครั้งทรงน�าประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติสุขได้โดยเร็ว หรือพระราชอ�านาจในการพระราชทาน
อภัยโทษโดยเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จ�าเลยผู้ต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผิด 
และต้องรับโทษ หรือผู ้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  
โดยจะยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยหรือทูลเกล้าฯ ถวายโดยตรงทางส�านักราชเลขาธิการก็ได้ 
ซึ่งส�านักราชเลขาธิการจะส่งฎีกานั้นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาท�าความเห็นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ
ทรงพิจารณาประกอบพระราชด�าริเสมอแล้วพระมหากษัตริย์จึงพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย 
รวมทั้งพระราชอ�านาจในการพิจารณาฎีการ้องทุกข์ขอความเป็นธรรม หรือมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ให้ความช่วยเหลอืประชาชนในเรือ่งต่าง ๆ  อาท ิการรบัเป็นคนไข้ในพระบรมราชปูถมัภ์ การพระราชทาน 
ทรัพย ์ส ่วนพระองค ์ให ้แก ่ผู ้ยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และการดูแลทุกข ์สุขของราษฎร 
โดยได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ 
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้โครงการต่าง ๆ มีความ
สมบูรณ์และด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้น

จุลนิติ : ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบาย พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาท 
ท่ี เก่ียวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม  
และการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นประการใด

ศ. พิเศษ พรเพชรฯ  : ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า  
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ค�าว่า “โดยธรรม” 
หากพิจารณาในทางวิชาการแล้วอาจให้ความหมายท�านองเดียวกับค�าว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือ 
“ราชธรรม ๑๐” คอื จรยิวตัร ๑๐ประการทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิทรงประพฤตเิป็นหลกัธรรมประจ�าพระองค์ 
หรือเป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุข 
ให้เกิดแก่ประชาชนอันได้แก่
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• ทาน คือ การให้
• ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
• บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
• ความซื่อตรง คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการ

ของตน
• ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
• ความเพียร คือ ความเพียร
• ความไม่โกรธ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
• ความไม่เบียดเบียน คือ การด�าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุล 

ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งน�าไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
และท�าลายสิ่งแวดล้อม

• ความอดทน คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระท่ังด้วยสิ่งอันเป็น 
ที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว

• ความเที่ยงธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

นับตั้งแต่วันที่มีพระปฐมบรมราชโองการ พระองค์ได ้ทรงอุทิศพระวรกายประกอบ 
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ นานับประการเพื่อความผาสุกประชาชน และทรงยึดมั่นในหลัก 
ทศพธิราชธรรมมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีทีท่รงครองราชย์ พระองค์ทรงมพีระบรมราโชบาย พระราชด�ารสั  
และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม  

และการบังคับใช ้กฎหมายของ 
บ้านเมืองไว้เป็นจ�านวนมาก อาทิ  
พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทาน 
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชา 
ความรู้ชัน้เนตบิณัฑติยสภา สมยัที ่๓๓  
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๙  
ตลุาคม ๒๕๒๔ ทรงมีพระบรมราโชวาท  
ความตอนหนึ่งว่า“...กฎหมำยนั้น 
ไม่ใช่ตวัควำมยตุธิรรมเป็นแต่เพยีง 
เครื่องมืออย ่ำงหนึ่ งส�ำหรับใช  ้
ในกำรรักษำและอ�ำนวยควำม
ยุติธรรมเท่ำนัน้ กำรใช้กฎหมำยจึง
ต้องมุ ่งหมำยใช้เพื่อรักษำควำม
ยุติธรรมไม ่ใช ่ เ พ่ือรักษำตัวบท 
ของกฎหมำยเอง และกำรรักษำ 
ควำมยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได  ้



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 19

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจน 
เหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” หรือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับผู ้พิพากษา
โดยช้ีให ้เห็นถึงความสัมพันธ ์ระหว่างตัวบทกฎหมายกับความยุติธรรม และทรงอธิบายว ่า 
ตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นการเขียนขึ้นโดยยึดหลักความยุติธรรม ตัวบทกฎหมายจึงเป็น
กลไกที่จะท�าให้สังคมเกิดความยุติธรรมดังนั้น การที่จะตีความหรือแปลความกฎหมายที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรจะต้องค�านึงถึงหลักความยุติธรรมกฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการรักษา 
ความยุติธรรมความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย สิ่งเหล่านี้คือพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายอื่น ๆ อันเป็นการสมควรที่นักกฎหมาย หรือบุคคล 
ทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านกฎหมาย รวมถงึประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไปจะได้น้อมน�ามาศึกษา
และพิจารณาเพื่อน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ศ. พเิศษ พรเพชรฯ : ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ ทรงยึดมั่นด�ารงในทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการ  
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
หลักความเป็นธรรม หลักดังกล่าวอยู ่ในพระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส  
และพระราชกระแส ที่พระราชทานแก่นักกฎหมาย พระองค์ได้สร้างความเป็นธรรมทางกฎหมาย  
พระราชทานแนวคิดหลักการใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม ให้แก่นักกฎหมายไว้มากมาย ดังน้ัน  
ขอให้นักกฎหมายและพสกนิกรชาวไทยน้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการ พระราชด�าริ พระราชด�ารัส  
หรือพระบรมราโชวาทมาศึกษาและพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินรอยตาม 
เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
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“...กฎหมายนั้นมีไว้สำาหรับให้มีช่องโหว่ในทางปฏิบัติ 

ไม่ใช่ว่าจะทำาได้ตรงไปตรงมาตามตัวบท จำาต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่เสมอ  

จึงต้องมีศาลไว้ถึงสามศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ไปจนศาลฎีกา 

และแม้ถึงศาลฎีกาแล้วก็ยังถวายฎีกาได้อีก ถ้ากฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์  

ปฏิบัติได้เหมือนกดปุ่มเครื่องจักร เราก็ไม่ต้องมีศาลฎีกาไม่ต้องถวายฎีกา 

เพราะว่าทุกสิ่งเรียบร้อยและยุติธรรม...”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒

20
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นางสาวสิริโฉม พรหมโฉม
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

    เรือ่ง ร่างพระราชบัญญตัสิขุภาพจติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....    
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
	 	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงยตุธิรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาตพิิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
	 	 	 	 ๒.	รบัทราบแผนในการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 มีสาระส�าคัญคือ	 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยก�าหนดเพิ่มเติมบทนิยาม	 เพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ก�าหนดสิทธิผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกัน	
และควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่	 ก�าหนดให้คณะกรรมการสถานบ�าบัดมีอ�านาจให้ความยินยอม
ในการบ�าบัดรักษาทางกายแทนบุคคล	 (ผู้ป่วย)	รวมทั้งก�าหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพจิต	 การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
แบบมีส่วนร่วม	โดยเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกัน	ทั้งระดับชาติ	ระดับจังหวัด	และระดับท้องถิ่น

    ร่างพระราชบัญญัตคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	เห็นชอบร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู	พ.ศ.	....	ทีส่�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ	แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
	 	 	 	 ๒.	รบัทราบแผนในการจดัท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบญัญตัิ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	และ
	 	 	 	 ๓.	รับทราบผลการด�าเนินการขอจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ		
ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	....	ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 เป็นการน�าเสนอสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	
พ.ศ.	๒๕๓๕	และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	พ.ศ.	๒๕๓๕	มารวมเป็นกฎหมาย
ฉบบัเดียวกนั	รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญติับางประการให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั	เช่น	การขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่	 กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจ�านวนผู้บริโภคยาสูบ	 อีกทั้ง
ยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
เพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายซึ่งจะเป็นการลดจ�านวนนักสูบรายใหม่อีกทางหน่ึง	รวมทั้ง
จะเป็นการลดภาระงบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน	อันเนื่องมาจากโรค
ทีเ่กดิจากการบรโิภคผลติภณัฑ์ยาสูบด้วย	และในการด�าเนินการร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ี	ได้ด�าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙

    เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย  พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	พ.ศ.	 ....และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	
โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	
คณะพิเศษและส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ไปประกอบพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 	 	 	 ๒.	ส�าหรับงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
สนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในระยะแรกนั้น	 ให้กระทรวงการคลัง	
ด�าเนินการตามความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ส่วนในระยะต่อไป	
ในการจัดตั้งส�านักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ให้กระทรวงการคลังด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	 (๑๙	ธันวาคม	๒๕๔๙)	 เรื่อง	การปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่อง	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่อไป
	 	 	 	 ๓.	 ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย	รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตร	ีคณะพเิศษ	ไปพจิารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ก�าหนดให้มีกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย	มีฐานะเป็นนติิบุคคล	มวีตัถปุระสงค์เพือ่คุม้ครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูม้สีทิธท่ีิจะได้รบั
ความคุม้ครองตามพระราชบญัญตันิี	้โดยให้กองทุนเพือ่การสนับสนุนฯ	เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	และมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นผูร้กัษาการตามกฎหมาย
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ	ประกอบ	ไปด้วย	๒	บัญชี	
คอื	บญัชีที	่๑	มวีตัถุประสงค์เพ่ือคุม้ครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูม้สีทิธิได้รบัความคุม้ครอง	โดยจะมี
เงนิทนุตัง้ต้นซึง่รฐับาลจดัสรรให้เป็นเงนิส�ารองจ�านวน ๙,๐๐๐ ล้านบาทจากเงนิผลประโยชน์ตอบแทน
จากกระทรวงการคลงั ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์	และบญัชทีี	่๒	มวีตัถปุระสงค์
ให้เป็นเงนิส�ารองของกองทนุเพือ่การสนบัสนนุฯ	เพือ่จ่ายสมทบให้กบับญัชีท่ี	๑	ตามจ�านวนทีไ่ด้จ่ายออกไป
เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน	โดยเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การสนับสนุนฯ จะน�าเข้าเป็นเงินและทรัพย์สินของบัญชีที่ ๒	อย่างไรก็ตาม	กรณีที่เงินและทรัพย์สิน
ของบัญชีที่	๒	ไม่เพียงพอส�าหรับการจ่ายสมทบให้แก่บัญชีที	่๑	โดยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งที่อื่นได้
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่บัญชีที่ ๒
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่อนาคตประเทศไทย	มีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ	ผูแ้ทนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกิน	๓	คน	และมีผู้อ�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิเป็นกรรมการและเลขานุการ	ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและแผนการ
ลงทนุของเงนิกองทนุ	ก�ากบัดแูลการบรหิารจัดการกองทนุ	ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์	ให้ความเหน็ชอบ
ในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนของกองทุนรวม	และด�าเนินการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่
กองทุนรวม	 รวมทั้งให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้จัดตั้งส�านักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยในส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 โดยให้มีหน้าที่หลักในการ
ท�าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการให้กับกองทุน	คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
	 	 	 	 ๕.	ก�าหนดข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการบัญชีและการตรวจสอบ	 เพื่อให้การด�าเนินการ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	พ.ศ.	๒๕๕๘
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    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัที	่..)	
พ.ศ.	....	(แก้ไขอตัราโทษปรบัในภาค	๒	ความผดิ)	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	แก้ไขเพิม่เติมกรณีการอายดัสทิธเิรยีกร้องในทรพัย์สนิเพือ่ใช้ค่าปรบัหรอืการกักขงัแทน
ค่าปรับ	ถ้ามิได้ท�าภายในก�าหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สิน	 อายัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สิน	หรือกักขังไม่ได้
	 	 	 	 ๒.	แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานท�าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู ้ถูกท�าร้าย
รับอันตรายสาหัส	 โดยก�าหนดให้มีระวางโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจ�าคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับ
สองหมื่นบาท	จากเดิมที่ก�าหนดเฉพาะโทษจ�าคุก
	 	 	 	 ๓.	แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค	๒	ความผิด	 โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วน
อัตราโทษจ�าคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจกิายน ๒๕๕๙

    ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ		
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ 
	 	 	 	 ๑.	ร่างมาตรา	๓	เพิ่มเติมบทนิยามค�าว่า	“ค่าเสียหายเบื้องต้น”
	 	 	 	 ๒.	ร่างมาตรา	๔	เพิ่มเติมวรรคสอง	และวรรคสาม	ของมาตรา	๖๙	แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยก�าหนดให้ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย	ให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยไว้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเข้าช่วยเหลือ	 เคลื่อนย้าย	 บ�าบัด	
บรรเทา	หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น	โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ	์วิธีการ	และอัตราไว้ในกฎกระทรวง	



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 25

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการวทิยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิร่วมกบักระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมรบัร่างพระราชบญัญตัิ
ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้วดงักล่าวไปพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิในคราวเดยีวกบั
การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง
วทิยโุทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่๑๓	กนัยายน	๒๕๕๙
(เรื่อง	การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)	ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป		
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 โดยเพิ่มหมวด	๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ		
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดบทนิยามค�าว่า	“เหตุฉุกเฉิน”	“ผู้แจ้ง”	และ	“ผู้รับแจ้ง”	
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	 เพ่ือท�าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินโดยคณะรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้ก�าหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด�าเนินการและบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน	
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้	 กสทช.	 จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิเพือ่ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าทีข่อง	กสทช.	ในการจดัท�าแผนเลขหมายโทรคมนาคม
และการพจิารณาอนญุาตและก�ากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมดงักล่าว	รวมทัง้ก�าหนดห้ามผูไ้ด้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าบริการจากผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วย	 เพราะเป็นเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของประชาชน	
	 	 	 	 ๕.	ก�าหนดบทบญัญัติคุม้ครองผูร้บัแจ้งเหตฉุกุเฉนิและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการช่วยเหลอื
หรือระงับเหตุฉุกเฉิน	 ให้สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดต�าแหน่ง	 หรือข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้โดยไม่มีความผิด	 ท้ังนี้	 เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการช่วยเหลือ	หรือระงับเหตุฉุกเฉิน	หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระท�าความผิดตามหมวดนี้	
	 	 	 	 ๖.	ก�าหนดบทลงโทษกรณีผู ้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 โดยไม่มี
เหตุฉกุเฉนิหรอืมพีฤตกิรรมอนัเป็นการก่อกวนการปฏบิตังิานของผูรั้บแจ้งเหตฉุกุเฉนิเพือ่ให้การกระท�า
ความผิดดังกล่าวลดลง	
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙

    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....
ตามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาตพิจิารณา	 ก่อนเสนอสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ก�าหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาการกีฬา
ขั้นพื้นฐาน	กีฬาเพื่อมวลชน	กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ	กีฬาเพื่อการอาชีพ	กีฬาเพื่อคนพิการ
และส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา	 อุตสาหกรรมการกีฬา	 รวมถึงพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตประชาชน	และส่งเสริมให้กีฬาเป็นเครื่องมือขจัดความเหล่ือมล�้า	 และสร้างความสามัคคี
สันติสุขของสังคม
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 เป็นประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเทีย่วและกีฬา	เป็นรองประธานกรรมการ	กรรมการโดยต�าแหน่ง	กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิผูแ้ทน
สมาคมกีฬาเป็นกรรมการ	 และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาต	ิเช่น	จัดท�านโยบาย	
ยุทธศาสตร์	 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	 แผนปฏิบัติการด้านการกีฬา	 ก�ากับดูแล	 และติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต	ิเป็นต้น
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ท�าหน้าที่เป็นส�านักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการนโยบายการกฬีาแห่งชาต	ิรบัผดิชอบงานธรุการ	งานประชมุ	การศกึษาข้อมลู	
และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
	 	 	 	 ๕.	ก�าหนดให้แผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติมรีะยะเวลา	๕	ปี	โดยมรีายละเอียดในการพฒันา
การกีฬาเพื่อสุขภาพ	เพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ	เพื่อการอาชีพ	เพื่อคนพิการ	เป็นต้น
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    เรือ่ง ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เพือ่ให้บรษิทั
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
มาตรการก�าหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�านวณรายได้ รายจ่าย และก�าไรสุทธิ 
เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีีมติอนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	(ฉบบัที	่..)
พ.ศ.	....	เพือ่ให้บริษัทและห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลสามารถใช้สกุลเงนิต่างประเทศในการค�านวณภาษเีงนิได้
นิติบุคคล	และมาตรการก�าหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�านวณรายได	้รายจ่ายและ
ก�าไรสุทธ	ิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	(ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....)	
รวม	๒	ฉบับ	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาตพิจิารณา	 ก่อนเสนอสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ
ต่อไป
	 	 	 	 ๑.	ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระส�าคญัคอื
	 	 	 	 	 ๑.๑	 ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการค�านวณก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้	 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดท�าบัญชีด้วยสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี
	 	 					 	 ๑.๒	 ก�าหนดให้เพิ่มเติมอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราทรัพย์สิน
หรือหนี้สินในการค�านวณก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ก�าหนด
	 	 					 	 ๑.๓	 ก�าหนดให้เงินตรา	สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายก่อนกิจการใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทยในการจัดท�าบัญชีงบดุล	บัญชี
ท�าการและบญัชีก�าไรขาดทนุ	ให้แปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน	โดยใช้วธิกีารตามมาตรฐาน
การบัญชีและได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี	ทั้งนี้	ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก
การแปลงค่า	 ในกรณีการเปลี่ยนสกุลเงินในการจัดท�าบัญชีนี้ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการ
ค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 	 					 	 ๑.๔	 ก�าหนดให้การกรอกแบบแสดงรายการภาษีและการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�าหนดให้ใช้สกุลเงินไทย	โดยในการแปลงค่าสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานท่ีมิใช่สกุลเงินไทยเป็นสกุล
เงินไทยเพื่อกรอกแบบฯ	และช�าระภาษ	ีให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราชื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�านวณไว้	 (อัตรากลางของ	ธปท.)	ตามช่วงเวลาที่
เกิดรายได้และรายจ่ายนั้น	 โดยก�าไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าเงิน
สกุลที่ใช้ในการด�าเนินงานมิใช่เงินสกุลไทย	 เป็นเงินสกุลไทยเพื่อน�าเงินนั้นมาช�าระภาษีไม่ให้น�ามารวม
ค�านวณเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 	 					 	 ๑.๕	 ก�าหนดให้ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษี	 (ถ้ามี)	สามารถน�ามาใช้ในการ
ช�าระภาษีต่อไปได้	 โดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานท่ีมิใช่สกุลเงินไทย	เช่น	กรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนเป็นจ�านวนเงินสกุลไทยหรือเป็นจ�านวนเงิน
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สกุลที่ใช้ในการด�าเนินงานที่มิใช่เงินสกุลไทยและได้แปลงค่าผลขาดทุนสุทธินั้นเป็นเงินสกุลไทย
เพื่อกรอบแบบแสดงรายการภาษีแล้วในปีภาษีถัดมาให้น�าผลขาดทุนสุทธิที่เป็นเงินสกุลไทยนั้น
มาใช้ในการค�านวณภาษโีดยมต้ิองแปลงค่ากลับไปเป็นเงนิสกลุทีใ่ช่ในการด�าเนนิงานทีมิ่ใช่สกุลเงนิไทยอกี
	 	 					 	 ๑.๖	 ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการค�านวณก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องขออนุมัติต ่ออธิบดี
กรมสรรพากร	ดังนี้	สกุลเงินต่างประเทศที่จะใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นติบิคุคล	และอตัราแลกเปล่ียนทีใ่ช้ในการแปลงค่าเงนิสกลุอืน่เป็นเงนิสกลุทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน
	 	 	 	 	 ๑.๗	 ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สกุลเงินไทยในการค�านวณภาษี
อยู่แล้ว	หากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินสกุลอ่ืนเป็นเงินสกุลไทย
ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร
	 	 					 	 ๑.๘		 ก�าหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามข้อ	๑.๖	และ	๑.๗	แล้ว
ให้ถือปฏิบตัติัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีทีอ่ธบิดกี�าหนดเป็นต้นไป	ในกรณจี�าเป็น	บรษิทัฯ	สามารถขออนมุตัิ
ต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเปลี่ยนแปลงสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราได้
	 	 	 	 	 ๑.๙	 ก�าหนดให้บทบญัญติัในเรือ่งน้ีให้ใช้บงัคบัส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป
	 	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 	 ๒.๑	 ก�าหนดให้ผู้ประกอบการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�านวณรายได้	 รายจ่าย
และก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้
	 	 					 	 ๒.๒	 ก�าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีจะใช้สกลุเงนิต่างประเทศในการค�านวณรายได้	รายจ่าย	
และก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	ต้องขอและได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงินต่างประเทศ	ในการ
ท�าบัญชี	หลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี	ส�าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงิน
ต่างประเทศในการท�าบญัช	ีหลักฐานและเอกสารประกอบการลงบญัชตีามมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญตัิ
ภาษเีงนิได้ปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	ไปแล้ว	ให้ใช้เงนิสกุลต่างประเทศนัน้ในการค�านวณรายได้	รายจ่ายและ
ก�าไรสทุธิเพือ่เสียภาษีเงนิได้ปิโตรเลียมตัง้แต่รอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่๑	มกราคม	๒๕๕๙
	 	 	 	 	 ๒.๓	 ก�าหนดให้การแปลงค่าจากสกุลเงนิอ่ืนเป็นสกุลเงินไทยหรอืสกุลเงนิต่างประเทศ
ที่บริษัทได้รับอนุมัติให้ใช้เพื่อค�านวณรายได้	 รายจ่าย	 และก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	
ให้ใช้วิธีการแปลงค่าตามที่ก�าหนด	ทั้งนี้	การใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันท่ีเกิดรายการและการใช้อัตรา
ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�านวณไว	้
ให้ขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร	 และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติต้ังแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีก�าหนดเป็นต้นไป
	 	 					 	 ๒.๔	 ก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ใช้เงินตราต่างประเทศในการค�านวณ
รายได้	 รายจ่าย	และก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	แปลงค่ารายได้	 รายจ่ายและก�าไร
หรือขาดทุนสุทธิ	ที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษี
และช�าระภาษีโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�านวณไว้ส�าหรับช่วงเวลาที่ยื่นแบบฯ	ตามที่ก�าหนด
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	 	 	 	 	 ๒.๕	 ก�าหนดห้ามมใิห้น�าก�าไรหรอืผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเกดิจากการแปลง
ค่าเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลไทยเพื่อน�าเงินนั้นมาช�าระภาษีมารวมค�านวณเป็นรายได้หรือ
รายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
	 	 					 	 ๒.๖	 ก�าหนดให้ภาษีอากรค้าง	 ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษีของแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีสามารถน�ามาใช้ในการค�านวณภาษีในแต่ละปีได้	 โดยต้องไม่แปลงค่าเป็นเงิน
สกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการค�านวณรายได้	รายจ่าย	และก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
	 	 					 	 ๒.๗	 ก�าหนดให้วิธีการแปลงค่าเงินตรา	หน้ีสินและทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชสีดุท้ายทีผู่ป้ระกอบการใช้เงินสกลุไทยในการบนัทกึบญัชเีพือ่ค�านวณภาษหีรอืการแปลงค่า
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	 (Transition	Period)	 ให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากผู้สอบบัญชี

    เรือ่ง ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและ	
ให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวง
ศึกษาธิการไปประกอบพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ	 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในก�าหนด
เวลาต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ	 เป็นการก�าหนดบทบัญญัติเพิ่มเติม
เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต�าบล	 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	 สภาเด็กและเยาวชน
เขตในกรงุเทพมหานคร	เพือ่ให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านการพฒันาเดก็
และเยาวชนด้วยตวัเอง	ซึง่จะเป็นการสร้างความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการขบัเคลือ่นงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

     เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	 (ฉบับท่ี	 ..)
พ.ศ.	....	ตามทีก่ระทรวงการคลงั	(กค.)	เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาก่อนเสนอสภานติบิญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ก�าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	โดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรอีาจประกาศ
ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบัติเพิ่มเติมหรือให้น�าบทบัญญัติใด
ของพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นได้
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้ในการก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ธปท.	 โดยความเห็นชอบ
ของรฐัมนตรมีอี�านาจประกาศก�าหนดให้น�าบทบัญญตัมิาตรา	๒๔	ในเรือ่งใดหรอืก�าหนดลกัษณะต้องห้าม
เพิม่เติมเพือ่ใช้บงัคบัการแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการโดยต�าแหน่งผูจั้ดการผูมี้อ�านาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจน้ันและอาจประกาศก�าหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ด�าเนินการในเรื่องที่ก�าหนดได้
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดให้ในการก�ากับดแูลสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจกรณทีีส่ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิใด
มฐีานะหรอืการด�าเนนิงานอยูใ่นลกัษณะอันอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้ธปท.	 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาตามที่ก�าหนดเช่นมีค�าสั่งให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจแก้ไขฐานะหรือการด�าเนินงานมีค�าสั่งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการ
คนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหยุดท�างาน
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้ในการก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดหากปรากฏว่าสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีเงินกองทุนต�่ากว่าอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นเสนอโครงการ
เพือ่แก้ไขฐานะและการด�าเนนิงานทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยโครงการที่เสนอตามวรรคหนึ่ง
ต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 	 	 	 ๕.	แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดไม่เสนอโครงการ
เพ่ือแก้ไขฐานะและการด�าเนินงานตามมาตรา	๑๒๐/๔	หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือค�าสั่ง
ที่รัฐมนตรีก�าหนดมาตรา	๑๒๐/๔	กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจนั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิดนั้น
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	 	 	 	 ๖.	ก�าหนดให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ในความผิด
ตามที่ก�าหนด

    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	 ....ตามทีก่ระทรวงการคลงั	(กค.)	เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาก่อนเสนอสภานติบิญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ	 เป็นการก�าหนดกลไกในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินและเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามแผนแนวทางและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

    ร่างพระราชบญัญตัภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... (การปรบัปรงุการจดัเกบ็
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 (ฉบับที่..)	
พ.ศ.	 ....	 (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)	 ตามที่กระทรวงการคลัง	 เสนอและให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบญัญตัภิาษีเงนิได้ปิโตรเลยีม	(ฉบบัที	่ ..)
พ.ศ.	 ....	 (มาตรการก�าหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�านวณรายได้รายจ่ายและก�าไร
สทุธเิพือ่เสยีภาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม)	ทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาก่อนเสนอสภานติบิญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ก�าหนดให้ผู ้ รับสัมปทานสามารถน�ามูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หรือวัสดุอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้การจ�าหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหน้ีจะกระท�าได้ต่อเมือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีก่�าหนดโดยกฎกระทรวง		แต่ถ้าได้รับช�าระหน้ีในรอบระยะเวลาบญัชใีดให้น�ามารวม
ค�านวณเป็นรายได้รอบระยะเวลาบัญชน้ัีน		รวมถงึหน้ีสญูรายใดได้น�ามาค�านวณเป็นรายได้แล้วหากได้รบั
ช�าระในภายหลังก็มิให้น�ามาค�านวณเป็นรายได้อีก
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดการค�านวณรายจ่ายของมลูค่าหลกัประกนัการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง		หรอืวสัดอุืน่ใด
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดระยะเวลายื่นค�าร้องขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ที่ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายเป็นจ�านวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียและได้น�าส่งโดยให้ยื่นค�าร้องขอคืนภายใน	๓	ปี
นับแต่วันสุดท้ายแห่งก�าหนดเวลายื่นรายการตามที่กฎหมายก�าหนด
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	 	 	 	 ๕.	ก�าหนดให้เจ้าพนกังานประเมนิส่งหนังสอืแจ้งความแก่ผูม้สีทิธขิอคนืภาษีหรอืบุคคลอืน่
ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
    ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต	ิ		พ.ศ.	....	
ตามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	 เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
โดยให้รับความเห็นของส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 	 ๑.	ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในศาสตร์ทางการกีฬา
มุ่งพฒันาองค์ความรูส่้งเสรมิวิชาการทางการกฬีาและวชิาชพีชัน้สงู		ผลติและพฒันาบุคลากรทางการกฬีา
การพลศึกษา	 วิทยาศาสตร์การกีฬา	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการกีฬา	 บริหารธุรกิจการกีฬา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติ	 เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาชั้นเลิศของประเทศ	 โดยมีโรงเรียนกีฬาส�าหรับฝึกฝนเยาวชนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันพลศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และให้สถาบัน
การพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดให้แบ่งมหาวทิยาลยัออกเป็น	๔	ภาค	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	
ภาคกลาง	และภาคใต้	โดยให้แต่ละภาคประกอบด้วยวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้มหาวทิยาลยัประกอบด้วยสภา		๓	สภา	ได้แก่	สภามหาวทิยาลยั		สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	 และก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล
หน่วยงาน
	 	 	 	 ๕.	ก�าหนดให้มีบทก�าหนดโทษทางอาญากรณีการกระท�าที่ฝ ่าฝ ืนบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
	 	 	 	 ๖.	ก�าหนดบทเฉพาะกาลว่าด้วยการโอนกิจการทรพัย์สนิหน้ีสนิ	การนบัวาระด�ารงต�าแหน่ง
การบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลม	การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสรรหาอธิการบดีและรองอธิการบดี
ประจ�าภาค	และการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก	และก�าหนดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยประจ�าภาค
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    เรือ่ง ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
(เกีย่วกบัการพ้นจากราชการของข้าราชการตลุาการ) และร่างพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การแต่งตัง้
และการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการก�าหนดให้ข้าราชการ
ตุลาการไปด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยตุธิรรม		(ฉบบัที	่..)		พ.ศ.	....	(เกีย่วกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตลุาการ)	และร่างพระราชบัญญตัิ
หลกัเกณฑ์การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	(เกีย่วกับการก�าหนด
ให้ข้าราชการตุลาการไปด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)	
รวม	๒	 ฉบับ	 ตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรม	 เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ๑.	ร่างพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
(เก่ียวกบัการพ้นจากราชการของข้าราชการตลุาการ) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการก�าหนดให้ข้าราชการตุลาการไปด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)	 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนี้

 
  

๑๔ 
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญตัิ 

 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

เพิ่ ม เติ มบทบัญญัติ ให้ ข้ า ราชการตุ ลาการ  
ซึ่งมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการ  
เม่ือสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้น  
มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ 

กําหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง  
เม่ือพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ 

แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการพ้นจาก
ตําแหน่ง เ ม่ือสิ้นปี งบประมาณที่ข้ าราชการ
ตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ 

 
๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(ฉบับที่..)พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกําหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเม่ือ
สิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การแต่งตั้งและและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสพ.ศ. ๒๕๔๒ดังนี้ 
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๑๕ 
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญตัิ 

 
 

 
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 
และการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง     
และการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส     

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กําหนดให้ข้าราชตุลาการที่ มีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสได้ 

แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการ ซึ่งมีอายุครบ
๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาจขอไปดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโสได้ 

 แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการท่ีมีอายุครบ 
๖๕ ปีบริบูรณ์พ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่และ  
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่า  
จะพ้น จากราชการตามกฎหมาย 

กํา หนดห ้า มม ิใ ห ้ผู ้พ ิพ า กษ าอ า ว ุโ ส ดํา ร ง 
ตําแหน่งหรือทําการแทนในตําแหน่งที่กําหนด  
ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโส
ดํารงตํ าแหน่ งหรือทําการแทนในตําแหน่ ง  
ที่ กําหนดในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
เพิ่มเติมมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้ทําการแทน
โดยอาศัยลําดับอาวุโสในตําแหน่งด้วย 

กําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือกเป็น 
กรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต. 

แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโส
ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ใน  ก .ต . และ เพิ่ ม เติ ม มิ ให้ ได้ รั บ เลื อก เป็น
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมและกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
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    ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามท่ีส�านักงานอัยการสูงสุดเสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
     ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
															 	 ๑.	ก�าหนดให้อัยการอาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอัยการ
	 	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดให้ข้าราชการอัยการที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อไปด�ารงต�าแหน่งอัยการอาวุโส
	 	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดให้ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบ	 ๖๕	 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณให้ไป
ด�ารงต�าแหน่งอัยการอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการ
	 	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดให้อยัการอาวโุสจะกลบัไปด�ารงต�าแหน่งหรอืรกัษาการในต�าแหน่งข้าราชการ
อัยการปกติตามมาตรา	๓๒	รวมทั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนต�าแหน่งปกติไม่ได้
	 	 	 	 	 ๕.	เพิ่มมาตรา	๘	ให้ข้าราชการอัยการซึ่งมิใช่อัยการอาวุโสที่มีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	พ้นจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่เมื่ออายุครบ	๖๔	ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒๕๕๘	และให้ไปด�ารงต�าแหน่งอัยการอาวุโสได้ในปีงบประมาณถัดไปจนกว่าจะพ้นจากราชการ

    ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
	 	 	 	 ๑.	อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญติั
ประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....รวม	๒	ฉบับ	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 	 	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั	(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
             ร่างพระราชบัญญัติสองฉบับนี้มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 ร่างพระราชบญัญตัปิระกันชวิีต	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
ประกันชีวิต	พ.ศ.	๒๕๓๕และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เป็นการแก้ไข
เพิม่เตมิพระราชบญัญติัประกนัวินาศภัย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัขิองธุรกจิเหมาะสม
กบัสภาวการณ์และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนัโดยปรบัปรงุแก้ไขบทบญัญติัในการก�ากบัดแูล
ตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตผู้ประเมินวินาศภัยตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้า
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ประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การก�ากับการท�าธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยีตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองประชาชน
จากการฉ้อฉลประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ธุรกิจประกันภัยในการบริหาร
ความเสีย่งของตนเหน็คณุค่าและประโยชน์ของการท�าประกันภัยทีส่ามารถสร้างหลกัประกันความมัน่คง
ให้กับชีวิตรวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

    ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิารยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ....	
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญตัแิห่งชาติพจิารณาก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิิจารณา
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ เป็นการก�าหนดให้โรงงานยาสูบมีสถานะ
เป็นนติิบุคคลโดยเปล่ียนช่ือเป็น	“การยาสบูแห่งประเทศไทย	(ยสท.)”	ก�าหนดให้มคีณะกรรมการยาสบู
แห่งประเทศไทยก�าหนดให้มีผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยก�าหนดที่ตั้งส�านักงานอ�านาจหน้าที่
ทนุรายได้การเงนิการบญัชกีารตรวจสอบการก�ากับดแูลการร้องทกุข์การสงเคราะห์และบทเฉพาะกาล  
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	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	รชักาลที	่๙	หรอื	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลปัจจุบันเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ	 และกระท�าพิธี 
บรมราชาภเิษกตามโบราณขตัตยิราชประเพณ	ี ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย	
ข้อความทีว่่า	 “เป็นพระองค์แรก”	 น้ัน	 เพราะมไิด้นบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 รชักาลที	่ ๗	 
ซึ่งแม้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะยังคงครองราชย์สมบัติต่อมาอีกสองปีแต่ก็ทรงกระท�าพิธ ี
บรมราชาภิเษกมาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว	ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล	
รัชกาลที่	 ๘	 นั้น	 แม้สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติอัญเชิญให้ขึ้นทรงราชย์เถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจาก 
สมเด็จพระปิตุลาธิราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัมาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๗๗	แต่กส็วรรคตเสียก่อน
จะทรงกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระราชอิสริยยศตามโบราณ 
ขัตติยราชประเพณ	ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจงึเป็นพระมหากษัตรย์ิพระองค์แรกทีท่รงรบัสริริาชสมบตัิ	
ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช	 ใน	พ.ศ.	 ๒๔๘๙	และได้ทรงพระท�าพธิบีรมราชาภเิษกตามโบราณ 
ขัตติยราชประเพณเีป็นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเตม็พระราชอิสรยิยศเมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๓	ขณะอยูร่ะหว่าง
การใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 ซึ่งได้รับค�ายกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพ 
แก่ประชาชนกว้างขวางยิ่งฉบับหนึ่งของไทย	 เมื่อทรงราชย์ตามค�าอัญเชิญของสภาผู้แทนราษฎรน้ันมี 
พระชนมายุ	 ๑๘	 ชันษาเศษ	 และขณะทรงกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกนั้นมีพระชนมาย	ุ ๒๒	 ชันษาเศษ	 
หลังจากที่ทรงรับราชสมบัติแล้วได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร	์ 
ณ	มหาวิทยาลยัโลซานน์	ประเทศสวติเซอร์แลนด์ดังทีเ่คยประทับและทรงศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์	
เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอันสมควรแก่พระมหากษัตริย์แล้วได้เสด็จพระราชด�าเนินนิวัติ
ประเทศไทยทรงเข้าพธิบีรมราชาภเิษกและอภเิษกสมรส	 ต่อมากไ็ด้ทรงผนวชและเริม่พระราชกรณยีกจิ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม**

“พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมาย 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ *”

	 	 *	หมายเหตุ	กองบรรณาธิการวารสาร	“จุลนิติ”	 :	บทความเร่ืองนี้เป็นบทความที่ได้เรียบเรียงขึ้นและเผยแพร่ในหนังสือ
การอภิปรายเทิดพระเกียรต	ิเรื่อง	พระอัจฉริยภาพเลิศล�า้ในสยาม	เมื่อวันจันทร์ที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๔๒	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา.
	 	 **	ส�าเรจ็การศกึษาระดบันติศิาสตรบัณฑติ	(เกยีรตนิยิมดีมาก)	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	เนติบณัฑิตไทย	ส�านักอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ปริญญาโท	–	เอก	จาก	University	of	California,	Berkeley	สหรัฐอเมริกา	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
รองนายกรัฐมนตรี.
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ลงมติอัญเชิญพระราชโอรสองค์ใหญ่เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๘	 ต่อมาอย่างเต็มใจยิ่ง	 ทางฝ่าย
สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ด�ารงพระองค์ดีงาม	 ถวายพระอภิบาลและทรงอบรมพระราชโอรสธิดา 
อย่างดจีนเจ้านายบางพระองค์ออกพระโอษฐ์ชมพระราชโอรสธดิาว่ามีจริยวตัรงดงาม	เหตเุป็นดงัน้ีเพราะ
พระชนนีดี
	 	 	 ในส่วนของการศึกษาเล่าเรียน	 ก็มิได้เคยทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนส�าหรับพระราชกุมาร	 
เมื่อประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นประทับอยู่กับครอบครัวและข้าราชบริพารที่ทางการส่งไปประจ�า
พระองค์ไม่กี่คน	 พระต�าหนักก็มิได้ใหญ่โตโออ่าอย่างปราสาทฝรั่ง	 บางครั้งทรงจักรยานไปโรงเรียน 
และต้องทรงพระด�าเนนิเองไปในทีต่่าง	ๆ 	ทรงศกึษาร่วมชัน้กบัเดก็ชาวสวิสทัว่ไป	ทรงวสิาสะคุน้เคยกบัผูค้น
มากหน้าหลายตา	 ต้ังแต่ในโรงเรยีนจนถงึขัน้มหาวิทยาลยั	 เมือ่ชาวพืน้เมอืงทกุข์ยากกท็รงถกูกระทบด้วย 
โดยไม่มอีภิสิทธิอนัใด	ทรงวางพระองค์อย่างสามัญชน	ผูท้ีเ่คยเข้าเฝ้าฯ	กล้็วนชืน่ชมพระราชอธัยาศัยใน
ทุกพระองค์ว ่าด�ารงพระเกียรติยศได้พอเหมาะพองาม	 และมีพระจริยวัตรเป็นที่น ่าเลื่อมใส 
แม้จะทรงพระเยาว์	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเคยตรัสเล่าว่า
	 	 	 “ตัง้แต่อยู่เมอืงไทยและไปอยูต่่างประเทศ	แม่กไ็ด้เลีย้งเราให้เป็นเด็กทีด่	ี เป็นเดก็ทีม่มีารยาทด	ี
เมื่อเปลี่ยนแล้วก็เป็นเช่นเดิมคือต้องเป็นคนที่มีมารยาทด	ีนอบน้อมกับผู้ใหญ่หรือแสดงตัวให้เรียบร้อย
กบัคนอืน่....	 เราไม่ได้ใช้ยศเวลาไปโรงเรียนหรอืไปท่ีแห่งใดก็ตามจะใช้เป็นช่ือเท่าน้ัน	 คอืมสิเตอร์หรอืมสิ 
ไม่ได้ใช้ปริ้นซ์หรือปรินเซสอะไร”
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	 	 	 ๕.	ด้วยเหตนุีพ้ระบรมราโชวาทและพระราชด�ารส่ิวนใหญ่จึงเพ่งเลง็ทีค่นซึง่ในทีน้ี่ก็คือนักกฎหมาย
นั่นเอง	 ทรงแนะน�าว่าต้องท�าตัวให้ทันสมัยแต่ยืนอยู่บนความเป็นจริงในสังคมไทยต้องหูกว้างตากว้าง	
“ต้องยอมรบัว่าต้องมอีย่างอืน่นอกเหนอืจากกฎหมาย ต้องนบัถอืกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องนับถือ
กฎเกณฑ์ของวิชาอืน่ เช่น จติวทิยาหรอืแม้แต่วชิาการเมอืงก็จะต้องน�ามาประกอบด้วย”พระราชทาน
พระราชด�าริว่าหาก	“มัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์ได้”	ทั้งต้องรักษา
ความเป็นกลาง	ความปราศจากอคติ	ความสุจริต	ความมีมโนธรรม	ศีลธรรมและความกล้าหาญอย่าง
มั่นคงเด็ดเดี่ยว
	 	 	 ๖.	ด้วยเหตทุีม่พีระประสบการณ์มาก	จึงทรงเน้นเรือ่งความไม่รูก้ฎหมายของประชาชนอย่างมาก 
จะเรียกว่าเป็น	“จดุเด่น”	(highlight)	ของพระราชกรณยีกจิทางกฎหมายในรชักาลน้ีกว่็าได้	ทรงเริม่จาก
การพระราชทานกระแสพระราชด�ารัสยกตัวอย่างเรื่องราษฎรถูกหาว่าบุกรุกป่าสงวนเป็นความผิด
กฎหมายหลงัจากท่ีอยูโ่ดยสจุรติมานานปี	ดังทีเ่ริม่มพีระราชด�ารสัในเร่ืองน้ีเป็นครัง้แรกเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๒	
และทรงเข้าพระราชหฤทยัว่าส่วนหน่ึงของปัญหาน้ีมาจากความไม่รูก้ฎหมายของราษฎรและการทีท่าง
การบ้านเมอืงไม่ได้แนะน�า	ไม่ได้ประกาศ	ไม่ได้บอกให้ราษฎรเหล่าน้ีรูว่้าอะไรเป็นอะไรและเขาเหล่านัน้
ควรท�าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย	 ปัญหาเหล่าน้ีได้ทอดพระเนตรเห็นเองบ้าง	 ได้ทรงรับฎีการ้องทุกข์ที่มี 
ผูท้ลูเกล้าฯ	ถวายบ้าง	เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดทีจั่งหวัดประจวบครีขีนัธ์	แนวพระราชด�ารใินการแก้ปัญหา
ในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้เลิกกฎหมายแล้วให้สิทธิแก่ราษฎรโดยไม่น�าพาต่อกฎเกณฑ์	 แต่มีแนวพระราชด�าริ 
ในทางป้องกนัว่าไม่ควรให้เกดิขึน้อีก	หนทางแก้คอืการใช้วธิทีางการปกครองและกฎหมายมาประกอบกนั 
“ประกาศด้วยปากหน่อยเดยีว	ประชาชนย่อมทราบ	แต่ว่าการปกครองไม่ดี	และโดยประการน้ีจึงท�าให้
เกิดการปะทะกัน”
	 	 	 นบัแต่นัน้มา	พระราชด�ารสัส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางทีท่รงขอให้นกักฎหมายน้อยใหญ่ทัง้หลาย
อุทศิตนแก่สังคมมีบทบาทแก่สังคมในทางแนะน�า	ให้ความเหน็	ให้ค�าปรกึษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	
แม้กบับรรดาผูพ้พิากษากเ็คยถอืกันมาอย่างเคร่งครดัว่าต้องประพฤตปิฏิบติัวางตนอยูใ่นกรอบของความ
เป็นกลาง	ความสนัโดษ	ไม่สุงสิงข้องแวะกับใครโดยเฉพาะในการให้ความเห็น	เพราะอาจกระทบต่อการ
ปฏบิตัตินเมือ่เกดิเป็นคดมีาสูศ่าลก็ได้	พระราชทานแนวพระราชด�าริว่าในศาลนัน้เรือ่งหนึง่แต่นอกศาลแล้ว 
ผูพ้พิากษาควร	“แนะน�าเขาได้กแ็นะน�าเขา ท้ังในข้อท่ีเกีย่วข้องกบังานกฎหมาย ท้ังในข้อท่ีเกีย่วกบั
ความเป็นอยู่....ถ้าสามารถที่จะออกไปถึงไม่เรียกกันว่าไปพัฒนา แต่ไปช่วยเหลือแผ่เมตตาให้แก ่
ผู้ที่เดือดร้อน จะเป็นการลดคดีต่าง ๆ ได้อย่างดี งานของผู้พิพากษานั้นเป็นงานที่ยาก แต่ว่าถ้าท�า
ทัง้สองอย่าง ท้ังในโรงศาลตามหน้าท่ีนัง่บลัลงัก์ ท้ังในหน้าท่ีท่ีจะพยายามลดคดกีจ็ะเป็นการท�างาน
ทีค่รบถ้วน”	ได้พระราชทานพระราชด�ารใินแนวนีม้าตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อเนือ่งกนัแทบทกุปี	แต่ส�าหรับ
นักศึกษาวิชากฎหมายหรือนักกฎหมายทั่วไปน้ันได้พระราชทานพระราชด�าริมาต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 
เป็นที่น่าสังเกตว่าบ่อยครั้งที่ทรงขอให้ช่วยเหลือสังคม ให้บริการทางกฎหมายหรือให้ค�าแนะน�า
กฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า โดยทรงอ้างถึงสถานะความเป็นคนไทยหรือความเป็นพลเมืองดี มิใช่
เพราะเป็นผูพ้พิากษาหรอืนกักฎหมาย “งานอกีด้านหนึง่ท่ีพดูไว้ว่าเป็นงานนอกเหนอืจากอาชพีตวั
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เพราะไม่ว่ากฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้กฎหมายสามารถท�าให้เกิดความยุติธรรมขึ้นจนได้	 
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด	 ๆ	 โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการ
เพียงพอ	จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรม	ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ”	จุดประสงค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
จดุประสงค์ของกฎหมายฉบบันัน้	ๆ 	เพราะกฎหมายน้ันอาจออกมาด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะกดขีข่่มเหงคน	
“ด้วยความหลง	 ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริต	 ท�าให้ความเที่ยงตรงต้องถูกลิดรอนท�าลายไป”	
ก็ได	้หากแต่หมายถึงจุดประสงค์ของการมีกฎหมายทั่ว	ๆ	ไป	ดังที่เคยรับสั่งว่า	“กฎหมายทั้งปวงนั้น
เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยส�าหรับรักษาความยุติธรรม”
	 	 	 นักกฎหมายที่เห็นว่ากฎหมายไม่ดีก็ใช้ไปอย่างไม่ดีตามลายลักษณ์อักษร	หรือนักกฎหมายที่
เห็นว่ากฎหมายมช่ีองโหว่เป็นช่องทางทีจ่ะกดขีข่่มเหงย�า่ยใีห้ใครเดอืดร้อน	กใ็ช้ไปอย่างเถรตรงโดยถือว่า
ตนท�าถูกกฎหมายแล้ว	 ย่อมเป็นนักกฎหมายที่ถือว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเป็นอย่างเดียวกัน	 
หรืออีกนัยหนึ่งถือว่าความยุติธรรมไม่ได้มาก่อนกฎหมาย	ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย	หากแต่ต้องเดินตาม
หลังกฎหมาย	 ในขณะที่กฎหมายเดินตามหลังอ�าเภอใจของผู้ออกกฎหมาย	 ซึ่งอาจมีความหลง	 มีอคติ	 
มีเจตนาไม่สจุรติกไ็ด้	ตามนัยนีจ้งึขึน้อยูก่บัอ�าเภอใจของผูอ้อกฎหมายซ่ึงความเหน็เช่นน้ีคบัแคบเกินไป
   แนวพระราชด�ารทิางกฎหมายอนัปรากฏทางพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในทางกฎหมายหลายประเด็น  
ดงัทีไ่ด้จดัหมวดหมูไ่ว้ข้างต้น ซึง่ต่างกม็แีนวทางท่ีเป็นเอกภาพและต่อเนือ่งเชือ่มโยงจากพระราชกระแส
ทีท่รงมต่ีอคณะบคุคลหนึง่กบัพระราชกระแสอกีองค์หนึง่ท่ีทรงมต่ีอคณะบคุคลอืน่ ท้ังมวีตัถปุระสงค์
ที่เด่นชัดคือมีพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมขึ้นในสังคม
   “ถ้าหากว่าขาดความยุติธรรมประเทศก็จะอยู่ยาก”	 แนวพระราชด�าริเหล่านี้เมื่อประมวล 
เข้าด้วยกันแล้ว	เห็นได้ชัดเจนว่า	เป็นการกล่าวถึงคุณธรรมระดับสูงอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างประกอบ	
มีรูปปัญหาแบบต่าง	 ๆ	มีข้อเสนอแนะ	มีค�าเชิญชวนขอร้อง	 มีแนวทางที่ชวนให้ปฏิบัติตามหรือคิดต่อ	 
ที่ส�าคัญคือ	 มิได้เล่ือนลอยปราศจากฐานความคิดที่มีผู้กล่าวถึงอยู่บ้างแล้ว	 น่าสังเกตว่า	 บางส่วน 
ใกล้เคียงกับความคิดในทางกฎหมายธรรมชาติ	 (natural	 law)	 บางส่วนใกล้เคียงกับปรัชญาของ 
นักสังคมวิทยาทางกฎหมาย	 (sociology	 of	 law)	 ซ่ึงเชื่อในหลักวิศวกรสังคม	 และเน้นบทบาทของ 
นกักฎหมายไม่ว่านกัศกึษารุน่เยาว์หรอืผูพ้พิากษาตลุาการทีพ่งึมต่ีอสงัคมและร่วมในการแก้ปัญหาสังคม	
แนวพระราชด�ารนิีจ้งึน่าจะถอืว่าเป็น	“ปรัชญากฎหมาย”	ได้	และเมือ่พจิารณาจากพระราชสถานะแห่ง
องค์ผู้ทรงแสดง	การเน้นการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย	ยิง่กว่าจะเป็นการทัว่ไป	การยอมรับและมอีทิธพิล
ทางความคดิอย่างกว้างขวางในหมูนั่กวชิาการจนบางส่วนได้แปรผลเป็นโครงการปฏบิตักิารจรงิจงักน่็า
จะถือว่าเป็นปรชัญากฎหมายไทยร่วมสมยัทีม่ปีระโยชน์และพลงันิยมสูงส�านักความคดิหนึง่	อนึง่มีข้อที่
น่าสังเกตว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีนักกฎหมายคนใดในประเทศไทยแสดงความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บทบาทของนกักฎหมาย	ความส�าคญัของกฎหมาย	การสร้างความยตุธิรรม	การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างชัดเจน	 จริงจัง	 และต่อเน่ืองเท่ากับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเลย
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อันน�ำมำซึ่งประโยชน์แก่มหำชนชำวสยำมสมดังพระปฐมบรมรำชโองกำรที่ทรงมีในครำวพระรำชพิธ ี
บรมรำชำภเิษกเป็นพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่ำ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทกุประกำรนบัแต่บดันัน้มำ 
 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงใกล้ชดิเป็นอนัมำกกบัประชำชนทกุวงกำรอำชพี ทกุระดบัควำมรู้ 
และทุกระดับฐำนะ ทั้งยังทรงปฏิบัติดังน้ีต่อเน่ืองกันมำนำนปี จึงท�ำให้ทรงพระปรีชำสำมำรถ 
มีพระรำชวิจำรณญำณและพระรำชด�ำริที่สุขุมลุ่มลึกกว้ำงขวำงตรงปัญหำ ตรงประเด็นแต่ก็มิได้อยู ่
ในลักษณะ “ควำมคิดจำกหอคอยงำช้ำง” หรือ “เท้ำไม่ติดดิน” อย่ำงที่มักมีผู้เปรียบเปรยนักคิด 
บำงประเภททีเ่อำแต่เสนอควำมคดิแต่ปฏบิตัจิรงิไม่ได้ ควำมสำมำรถเหล่ำน้ีได้ตำมหลกัทีว่่ำ การศกึษา
อบรมในครอบครวักด็ ีการศกึษาเล่าเรยีนในโรงเรยีนกด็ ีความมหีตูากว้างขวางรอบรูป้ระสบการณ์มาก 
เช่น อ่านมาก ฟังมาก เห็นมามากก็ดี เมื่อรวมเข้ากับความตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�าการใดแล้วย่อมเป็น
พื้นฐานให้คิดเห็นในแนวนั้น ๆ และสามารถท�าการงานได้ส�าเร็จและได้ผลดีในทางพุทธศาสนา 
ก็กล่าวถึง “พหูสูต” คือการรอบรู้ได้ยินได้ฟังมามาก และ “รัตตัญญู” คือความเป็นผู้รู้ราตรี 
ซึ่งหมายถึงผ่านกาลเวลามามาก มีประสบการณ์มากเมื่อรวมเข้ากับ “อจลสัทธา” คือความตั้งใจ
แน่วแน่ไม่หวั่นไหวแล้วย่อมบันดาลให้เกิด “อุชุปฏิบัติ” และมี “สัมมาทิฎฐิ” คือการปฏิบัติและ 
คิดเห็นเที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม
 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วันัน้แม้จะประสตูใินรำชตระกูล แต่ก็มไิด้มพีระรำชสมภพและเตรยีม
พระองค์มำแต่แรกว่ำจะเป็นพระมหำกษัตรย์ิ เพรำะเมือ่ประสตูใินสมยัรชักำลที ่๗ น้ัน พระบำทสมเดจ็
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๗ ผู้เป็นสมเด็จพระปิตุลำธิรำช (อำ) มีพระรำชสิทธิตำมกฎหมำย 
จะระบเุจ้ำนำยพระองค์ใดเป็นรชัทำยำทกไ็ด้ ทัง้ยังอำจจะมพีระรำชโอรสเอง ซึง่ถ้ำไม่มพีระรำชโอรสเอง 
ควำมคำดคะเนของคนในขณะนัน้ก็คดิเห็นว่ำอำจจะทรงระบเุจ้ำนำยผูใ้หญ่ชัน้พระรำชโอรสในพระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ที่มีพระชนม์อยู่หลำยพระองค์เป็นรัชทำยำทก็ได้ ในส่วน
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว รัชกำลที ่๙ ซ่ึงเมือ่ประสตูก็ิด�ำรงพระยศเป็นเพยีงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ 
ถือว่ำเป็นช้ันพระเจ้ำหลำนเธอของพระมหำกษัตริย์มีพระชนกและพระเชษฐำอยู่แล้ว แม้เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ยังไม่มีผู้คำดหมำยมำกนักวำ่สมำชิกในรำชสกุล
มหิดลจะเป็นพระมหำกษัตริย์ไทย บำงกระแสถึงกับปรำรภวำ่จะมีพระมหำกษัตริย์สืบรัชกำลต่อไปอีก
หรือไม่ก็ยังเป็นที่สงสัยด้วยซ�้ำ
 อย่ำงไรก็ตำม ข้อเท็จจริงที่รู ้กันอยู่ประกำรหนึ่งมำตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงกำรปกครองคือ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชสมภพมำในรำชตระกูลซึ่งนิยมประชำธิปไตยและต้นรำชสกุล
เป็นที่เคำรพรักของประชำชน ข้อนี้นับได้ว่ำเป็นเหตุทำงครอบครัวประกำรหน่ึงที่เพำะหรือปลูกฝัง
พระคณุสมบติัและพระคณุธรรม อันเป็นพืน้ฐำนแห่งพระรำชจรยิวตัรและพระปรชีำสำมำรถในเวลำต่อมำ 
สมเด็จพระบรมรำชชนกนั้นเมื่อด�ำรงพระชนม์อยู่ก็เป็นที่รู้กันว่ำทรงเป็นเจ้ำฟ้ำนำยแพทย์ที่เสียสละ  
มีอุดมกำรณ์สูง พระทัยกว้ำง รักเสรีภำพ ใฝ่พระทัยในกำรศึกษำ และทรงเห็นใจผู้ยำกไร้ด้อยโอกำส 
ควำมที่ทรงเป็นแพทย์ต้องคลุกคลีอยู่กับคนไข้และควำมที่พระสุขภำพไม่สู้ดีอยู่แล้ว ท�ำให้ประชวร 
หลำยครัง้ พระสขุภำพทรดุโทรม จนทวิงคตลง เหตุทำงฝ่ำยสมเด็จพระบรมรำชชนกน้ี ท�ำให้สภำผูแ้ทนรำษฎร
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	 	 	 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง	 เกิดภาวะล�าบากขาดแคลนไปทั่วในสวิตเซอร์แลนด ์
ต้องถงึขนาดแจกบัตรปันส่วนอาหารแก่ราษฎร	ครอบครวัมหดิลซึง่ขณะน้ันประทบัอยูท่ีส่วิตเซอร์แลนด์ 
ก็ถูกกระทบกระเทือนโดยไม่เว้น	ดังที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	ตรัสเล่าว่า
	 	 	 “แต่บตัรนัน้ไม่ได้ท�าตอนต้นสงคราม	จะท�าต้องกลาง	ๆ 	จนถึงระยะทีส่งครามเลกิใหม่	ๆ 	ก็ยงัต้อง
ใช้บตัรอยูอ่กีนานพอใช้ทกุคนคดิว่าสงครามเสรจ็ก็จะสบาย	แต่ท่ีจรงิไม่ได้เป็นเช่นน้ันจะมกีารใช้บัตรกนั
ส�าหรับหลายสิ่งหลายอย่างเช่น	 เนื้อสัตว์....	 ไข่นั้นได้รับน้อยมากคือเดือนละเพียง	๓	ฟองเท่านั้น	 เนย	
นมก็ได้น้อยมาก....	 นอกจากนั้นก็ยังขาดแคลนในเรื่องน�้ามันจะมีตั๋วส�าหรับน�้ามันรถยนต์	 รถยนต ์
ของเราก็เลยใช้เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น	คือไปเที่ยวเดียว	ไปส่งเด็กที่โรงเรียน	และนอกนั้นเราก็มีรถจักรยาน
กันคนละคัน	 ก็ได้ใช้รถจักรยานกันบ่อยครั้งด้วย”	 การที่ได้เจริญพระชนมายุในวัยศึกษาและทรงรับ 
การศกึษาอบรมแบบประชาธิปไตยในประเทศเสรีประชาธปิไตย	เช่น	สวติเซอร์แลนด์	และการทีไ่ด้ทรง
พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลายความคิดในระหว่างช่วงเวลาผันผวนที่วิกฤตที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของ
โลกย่อมเป็นรากฐานส่วนหนึ่งในการที่เจริญพระชันษาบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นพระมหากษัตริย์
ที่รักของประชาชนต่อมา	 ท้ังการที่ได้มีประสบการณ์ได้ทรงพบปะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปภายหลังกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้วก็ดี	 การที่
ทรงรบัฎกีาร้องทกุข์ขอพระราชทานพระบรมราชานุคราะห์ให้ขจัดปัดเป่าความทกุข์เวทนาต่าง	ๆ	ตัง้แต่
ป่วยเจบ็จนถงึขอพระราชทานยมืเงนิขอทีท่�ากิน	ขอน�า้	ขอถนนกด็	ีเหตุเหล่านีท้�าให้มพีระราชวจิารณญาณ
กว้างไกลเข้าพระทยัปัญหาของราษฎร	พดูอย่างภาษาทัว่ไปก็คอืทรงเข้าถงึความทกุข์ยากของประชาชน	
ทั้งนี้เพราะมิได้ทรงท�างานแบบใช้คนต่างพระเนตรพระกรรณแต่อย่างเดียว	 หากทรงปฏิบัติเองเสด็จ
พระราชด�าเนนิไปถงึชุมชนทกุหมูเ่หล่าเอง	บางแห่งแม้แต่ถนนหนทางก็ยังไม่ม	ีความเจรญิกย็งัไม่ได้ไปถึง 
บ่อยครั้งที่เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพื่อทรงตรวจสอบปัญหาจนแน่พระทัยว่าเป็น
อย่างไร	 เม่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด�าเนินการสนองพระราชด�าริแล้วก็ยังเอาพระราชหฤทัยใส่ได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิเยีย่มโครงการเหล่านัน้พระราชทานก�าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานและพระราชทานพระราชด�าริ
เพิ่มเติม	เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้อย่างแยบคาย	ซึ่งใช้ได้กับรัชกาลปัจจุบันเป็นอย่างดีว่า
   “ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์นัน้ ข้าราชการออกไปตรวจราชการหวัเมอืง ต่างพระเนตร
พระกรรณ มีอะไรกน็�ามากราบบงัคมทลูพระเจ้าอยูห่วั ส่วนในระบอบประชาธปิไตยนัน้ พระเจ้าอยูห่วั
เสด็จออกหัวเมืองเอง มีอะไรก็น�ามาแจ้งให้ข้าราชการรับทราบ”
	 	 	 มีภาษิตประชาธิปไตยแบบอังกฤษบทหนึ่งที่ว่า	 “ในระบอบประชาธิปไตย	 พระมหากษัตริย์ 
ได้แต่ปกเกล้า	แต่มิได้ปกครอง”	(In	democracy,	the	King	reigns	but	does	not	rule)	ข้อนี้ถ้า 
จะว่าแล้วอาจไม่เป็นความจรงิเสียทเีดยีวนักในสงัคมไทย	เพราะในส่วนทีป่กเกล้าน้ันทรงเป็นสญัลกัษณ์
ของความสามัคคี	 ทรงเป็นท่ีมาของเกียรติยศ	 ทรงรับทูตานุทูต	 พระราชทานอภัยโทษ	พระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	สถาปนาพระราชวงศ์	อันเป็นเรือ่งของแบบพธิทีัง้หลาย	เป็นต้น	แต่ในส่วนทีท่รง
ปกครองนัน้	แม้ตามกฎหมายรัฐธรรมนญูจะมไิด้ทรงบรหิารราชการแผ่นดนิโดยพระองค์เอง	แต่ก็ทรงมี
ส่วนช่วยเหลอืรฐัในการปกครอง	ทรงน�าความทกุข์ยากของประชาชนมาแจ้งแก่รฐับาล	ข้อใดทีท่รงบ�าบดั
แก้ไขได้เองก็ทรงกระท�าหรือพระราชทานด�าริให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค�าว่า	โดยเสด็จพระราชกุศล	รับสนอง
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บทความทางวิชาการ 
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พระราชด�าริใส่เกล้าฯ “เจริญรอยพระยุคลบาล” หรือ “สนองพระราชนิยม” ก็เกิดขึ้นและมีผลอ�านวย
ประโยชน์สุขทางการปกครองแก่ประชาชนเพราะเหตุนี้
   ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยเช่นนี้เอง จึงเป็นที่มาแห่งพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
ส�าคัญในทางกฎหมายหลายองค์ในวโรกาสต่าง ๆ กัน
   พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมพีระอัจฉรยิภาพทางกฎหมายยิง่นัก ดังเหน็ได้จากพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ารสัในทางกฎหมาย ทีพ่ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  มาถงึบดัน้ีประมาณ ๕๐ องค์ ซึง่แบ่ง
ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ
 ๑. พระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานในงานพิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น  พระราชทาน
ประกาศนยีบตัรแก่ผูส้อบไล่ได้ตามหลกัสตูรการศกึษาของส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
เป็นต้น
 ๒. พระราชด�ารัสซ่ึงพระราชทานแก่คณะนักกฎหมายที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอรับ
พระราชทานพระราชด�าริบ้าง กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าในงานต่าง ๆ บ้าง ถวายเงิน
โดยเสดจ็พระราชกศุลบ้าง ถวายสตัย์ปฏญิาณก่อนเข้ารบัหน้าท่ีตามทีก่ฎหมายก�าหนดบ้าง พระราชด�ารสั
ส่วนใหญ่จะพระราชทาน “สด” เจ้าหน้าทีต้่องบนัทกึพระสรุเสยีงไว้แล้วถอดความในภายหลงัอกีช้ันหน่ึง
   พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัส่วนใหญ่หรอืเกือบทัง้หมดจะพระราชทานแก่นกักฎหมาย
ที่เป็นรุ่นเยาว์ที่สุดก็คือ นิสิต นักศึกษา ทางนิติศาสตร์ ซึ่งมีข้อที่น่าสังเกตว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุด กล่าวคือ ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อครั้งยังเป็นแผนกวิชา
นติศิาสตร์ในคณะรฐัศาสตร์ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสต่อเน่ืองมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทีเ่ป็น
รุ่นใหญ่ขึ้นมา ก็คือผู้ส�าเร็จการศึกษาสอบได้ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรเนติบัณฑิต นอกจากนั้นก็มี
บุคคลในวงการวิชาชีพ เช่น กรรมการสมาคม ทนายความ กรรมการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
คณะผู้พิพากษาใหม่ที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จะมีคณะผู้พิพากษาอาวุโสอยู่บ้าง ก็เป็นการเข้าเฝ้า 
ทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกับคณะบุคคลอื่น ๆ มิใช่แยกเป็นคณะผู้พิพากษาอาวุโสโดยเฉพาะ  
บางครั้งก็ต้องมีพระราชด�ารัสสองแนวทางเพ่ือทรงถนอมน�้าใจผู้พิพากษาอาวุโสที่อยู่ในคณะผู้เข้าเฝ้าฯ 
เพราะมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานค�าแนะน�าแก่นักกฎหมายรุ ่นใหม่ให้ส�านึกในบทบาท 
และหน้าที่เป็นส�าคัญ เช่น ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานคณะเนติบัณฑิต 
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน ตอนหนึ่งว่า
   “เคยเหน็ท่านนกักฎหมายใหญ่ ๆ  ทีม่อีายแุล้ว ทีไ่ด้ผ่านงานในทางกฎหมายดแีล้ว ท่านไม่ได้
คิดอะไรนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายเพราะไม่ว่างานจะเป็นทางพิพากษาหรือทางกฎหมาย ก็เป็น
งานหนักงานใหญ่เลยไม่มีเวลาที่จะพิจารณาดูทั่ว ๆ ไปในด้านอื่น
   ส�าหรับผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภาก็เท่ากับเริ่มชีวิตในทางปฏิบัติ ขอให้
พยายามปฏิบัตใิห้ตรงตามหลกัวชิาท่ีได้เรยีนมา แต่ว่าให้นกึถงึว่าชวีติในโลกนีป้ระกอบด้วยวชิาอืน่ ๆ  ด้วย
ถ้าสามารถทีจ่ะค้นคว้าขวนขวายหาความรูใ้นทางอืน่มาช่วยด้วยแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
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งานของตน ในวนัทีส่�าเรจ็ทีไ่ปในงานท่ีเนตบิณัฑิตยสภานัน้ไม่ได้พดูเช่นนีเ้พราะรูส้กึว่าถ้าพดูเช่นนี้
จะกลายเป็นการกระทบกระเทือน...”
	 	 	 ในบางครั้งเมื่อมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชด�ารัสแก่คณะบุคคลอื่น	 แต่มีประเด็นพาดพิง
ไปถงึกฎหมายความยติุธรรมหรอืความเป็นธรรม	ก็จะทรงสอดแทรกพระราชด�ารใินข้อน้ัน	ๆ 	ไว้ด้วยเช่น	
พระบรมราโชวาทพระราชทานนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ส�าเร็จการศึกษา	 นายทหารท่ีได้เลื่อนยศ	 
คณะลูกเสือชาวบ้าน	เป็นต้น
	 	 	 เมื่อศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสในทางกฎหมายทุกองค์แล้ว	 พอสรุปแนว 
พระราชด�าริได้ดังนี้
	 	 	 ๑.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงเหน็ความส�าคญัของหลกัการปกครองโดยกฎหมาย	หรอื
การปกครองที่มีกฎหมายเป็นใหญ่	(The	Rule	of	Law)	พระบรมราโชวาทใน	พ.ศ.	๒๕๑๔	องค์หนึ่ง
เน้นอย่างชัดแจ้งว่า	“ทั้งเวลาเป็นนักศึกษา ทั้งเวลาส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะไปเป็นอาจารย์ หรือ
จะไปเห็นทนาย จะไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรก็ตามในทางอาชีพที่เลือกแล้วก็ให้พิจารณาดู 
จะท�าอย่างไรเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อยและกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมือง”
	 	 	 ๒.	แต่กฎหมายท่ีจะเป็นใหญ่ในบ้านเมอืงนัน้ มพีระราชด�ารว่ิาต้องเป็นกฎหมายแท้ กฎหมาย
ทีข่่มเหงรงัแกประชาชนไม่ใช่กฎหมายแท้ “กฎหมายอย่างนีเ้ป็นแต่เพยีงขดีเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมาย
แท้ ทีเ่ป็นกฎหมายก็เพราะพระราชบญัญตัป่ิาสงวนเป็นกฎหมาย”	วิธทีีจ่ะให้ได้กฎหมายแท้กค็อืการ
ออกกฎหมายให้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริง	“กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน 
และในกฎหมายก็มีช่องโหว่มิใช่น้อยเพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัย
หลักการของต่างประเทศ โดยมิได้ค�านึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนว่าในที่ใดเป็นอย่างไร”
	 	 	 ๓.	ลักษณะส�าคัญของกฎหมายแท้คือการที่กฎหมายนั้นมีความยุติธรรมอยู ่ในตัวเอง 
ความยตุธิรรมในทีน่ีห้มายถึงการเขียนขึน้ตรงต่อความเป็นจรงิ	ไม่มช่ีองโหว่และมคีวามยืดหยุน่ผ่อนคลาย
อยู่ในตัวเอง	 ได้รับส่ังว่า	 “ทุกคนจะต้องคิดพิจารณาและต้องส�านึกว่ากฎหมายไม่ใช่เครื่องจักรแท	้
กฎหมายแท้ต้องไม่กดขี่ข่มเหงใคร	 โดยเฉพาะคนที่สุจริต	 ข้อนี้ได้มีพระราชกระแสว่า	“โดยมากเวลา
พูดถึงกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย กฎบังคับมักไม่ค่อยชอบเพราะนึกว่ากดหัว แต่ต้องมี ต้องมีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กฎบังคับ แต่ไม่ต้องกดหัวกัน”
	 	 	 ๔.	อย่างไรก็ตาม	มีพระราชด�าริว่ากฎหมายก็คือตัวหนังสือเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการออก
กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย	 จะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็กลายเป็นกฎหมาย	 “เพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายชอบธรรม	แต่ถ้าว่าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย”	กล่าวคือ	เป็นกฎหมายก็สักแต่ว่า
เป็นตามแบบพิธีแต่เนื้อหาไม่ยุติธรรม	 โปรดสังเกตว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงปฏิเสธ	 
ดังทีน่กักฎหมายบางส�านกัเคยถอืว่ากฎเช่นน้ีไม่เป็นกฎหมายเลยทเีดยีว	หากแต่รบัสัง่ว่า	“ไม่ใช่กฎหมายแท้” 
จึงทรงเสนอแนวพระราชด�าริว่า	สิ่งส�าคัญที่จะมาช่วยท�าให้กฎหมายดีขึ้น	แท้จริงขึ้นเป็นธรรมขึ้น	ไม่ว่า
กฎหมายนั้นจะเป็นอย่างไรก็คือ	“บุคคลผู้ใช้กฎหมาย”	ดังที่รับสั่งว่า	“ความไม่เป็นธรรม หากจะเกิด
ขึ้นในการตัดสินอรรถคดี ไม่น่าจะอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย แต่อยู่ที่ตัวบุคคล ตราบใดที่ผู้ใช้กฎหมาย 
มีความสุจริตมีจรรยาและมโนธรรมของนักกฎหมายมั่นคงแล้ว ก็ไม่ควรจะเกิดความผิดพลาด”
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พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ 

จุลนิติ

หมายถึงงานเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายกข็อให้ท�าอยูด้่วย เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ งานนีท้�าใน
ฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นสมาชิกของชาติไทยและเป็นผู้มีความรู้ผู้มีพลังที่จะปฏิบัต ิ
ในด้านนีแ้ละกข็อให้ท�าต่อไป” แม้กบับรรดาผูพ้พิากษากท็รงขออย่างเดียวกัน เช่น “ไม่ใช่ให้ความ
ยุติธรรมในหน้าที่ผู้พิพากษาอยู่ในโรงศาลเท่านั้นเอง แต่ให้ความยุติธรรม ดูว่าอะไรจะแก้ไขได้  
แม้จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษาที่จะไปแก้กฎหมายหรือแก้การปกครอง แต่ในฐานะผู้มีความรู ้
ผู้มีเหตุผลและผู้ท่ีรู ้จักจิตใจของคน ท้ังฐานะผู้ท่ีรักชาติส่วนรวมต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะแก้ไข 
ในทุก ๆ อย่างในฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศผู้หนึ่ง มีสิทธิที่จะพูด 
มีสิทธิที่จะคิดและมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือกันในฐานะประชาชน”
	 	 	 ๗.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญกับ	“ความยุติธรรม”	มากในฐานะที่เป็น
คุณธรรมส�าคัญสูงสุด	 อันเป็นหลักเป็นประธานของการปกครองบ้านเมือง	 แม้ตัวบทกฎหมาย 
และการใช้กฎหมายกต้็องตราขึน้หรอืใช้กฎหมายให้เดนิไปสูเ่ป้าหมายปลายทางคอืการอ�านวยความยตุธิรรม
แก่ประชาชน	ไม่ควรถอืว่าตวักฎหมายนัน้เองคอืความยติุธรรม	“กฎหมายเป็นแต่เครือ่งมอืในการรกัษา
ความยตุธิรรมดงักล่าว จึงไม่ควรจะถอืว่ามีความส�าคัญย่ิงไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถอืว่า
ความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย” ทรงเตือนนักกฎหมายว่า “การท่ีอยู่กับ
กฎหมายและใช้กฎหมายมาก ๆ  น้ันอาจท�าให้ติดใจตัวบทกฎหมายมากไปและท�าให้เห็นว่าล�าพงัตวั
บทกฎหมายจะให้ความยตุธิรรมได้โดยสมบรูณ์ ความจรงิกฎหมายเป็นเพยีงเครือ่งมือส�าหรบัก�าหนด
ความถูกผิด เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอ�านวยความยุติธรรม หาใช่ปัจจัยสิ่งเดียวในการ 
ให้ความยุติธรรมไม่”
	 	 	 พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเช่นนี้เป็นปรัชญาส�าคัญอย่างน้อยก็ทรงปฏิเสธความคิด
แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในส�านักกฎหมายปฏิฐานนิยมหรือกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง	(positive	law)	ที่เถรตรง
ถอืเคร่งครดัว่ากฎหมายคอืตัวความยตุธิรรมสิง่ใดทีอ่ยูน่อกกฎหมายสิง่น้ันไม่ใช่ความยตุธิรรมท�านองว่า	
“ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้าใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ”	 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงอธิบายไปในทางว่าความยุติธรรมมีอยู ่นอกเหนือกฎหมายได้	 กฎหมายอาจเป็นอย่างหน่ึง 
ส่วนความยุติธรรมอาจเป็นอีกอย่างหนึ่ง
	 	 	 ๘.	วิธีการที่จะได้ช่ือว่าถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายอยู่เหนือกฎหมาย	และอาจเป็น 
คนละส่วนกบักฎหมายกค็อืการยอมรบัว่า	ความยตุธิรรมเป็นคณุธรรมทีค่รอบคลมุไปทัว่	และเป็นเป้าหมาย
ของกฎหมาย	 ตัวกฎหมายเป็นเพียงหนทาง	 วิถีทางหรือเครื่องมือหนึ่งส�าหรับจะใช้สู่เป้าหมายเท่าน้ัน	
สิ่งที่อยู่นอกกฎหมายหรือส่ิงท่ียังไม่ได้ตราขึ้นเป็นกฎหมายก็อาจเป็นอีกหนทางหรือเครื่องมือไปสู่ 
เป้าหมายเดียวกันด้วยก็ได	้นักกฎหมายไม่ควรพอใจรับรู้หรือรับรองแต่เพียงกฎหมายของบ้านเมืองที่มี
อยู่แล้วเท่านั้น	หากแต่ควรใส่ใจคิดเลยไปถึงความยุติธรรมอันเป็นเป้าหมายของกฎหมายด้วย
	 	 	 เมื่อก�าหนดความเช่ือถือได้ดังน้ี	 ในการออกกฎหมายก็ดี	 การตีความกฎหมายก็ดี	 การใช้
กฎหมายกดี็	การใช้ดลุพนิจิต่าง	ๆ 	กดี็	ย่อมมีขึน้เป็นขึน้ด้วยความประสงค์จะท�าให้เกิดความยตุธิรรมขึน้
เป็นส�าคัญ	ด้วยเหตุนีจ้งึมพีระบรมราโชวาทว่า	“การอ�านวยความยตุธิรรมจึงต้องอาศยัตวัผูใ้ช้กฎหมาย”	



ม.ค. - ก.พ. ๖๐46

หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระกับลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้

จุลนิติ

	 เจ้าหนีจ้ะใช้สทิธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้ต่อเมือ่หน้ีน้ันถงึก�าหนดช�าระแล้ว	 และลูกหน้ีจะตก
เป็นผูผ้ดินดักต่็อเม่ือหนีน้ัน้ถงึก�าหนดช�าระแล้วแต่การทีห่น้ีถงึก�าหนดช�าระแล้วลกูหน้ียงัไม่ช�าระหนีน้ัน้
หาเป็นเหตใุห้ลกูหนีต้กเป็นผูผ้ดินดัในทกุกรณไีม่	เรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระกบัเรือ่งลกูหนีผ้ดินัดช�าระหนี้
จงึเป็นคนละเรือ่งคนละกรณกีนั	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๐๓	เป็นเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระ 
ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๐๔	และมาตรา	๒๐๖	เป็นเรื่องลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	
อย่างไรกต็ามยงัมนัีกกฎหมายอกีจ�านวนไม่น้อยทีม่คีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นในเรือ่งดงักล่าว	บทความนี้
ได้วิเคราะห์ปัญหาส�าหรับหนี้	 ๓	 กรณีที่มักเข้าใจกันคลาดเคลื่อนโดยกล่าวถึงเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระ
และเรื่องลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ไว้ในแต่ละกรณี	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้
	 กรณีแรก	หนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่วันแห่งปฏิทิน	จะถึงก�าหนดช�าระหรือเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ 
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้เมื่อครบหรือถึงเวลาที่ก�าหนดไว้	 ส่วนการผิดนัดของลูกหนี้นั้น	 ลูกหน้ีจะ
ตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเม่ือเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้หลังจากที่หนี้ถึงก�าหนดเวลาแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระ
หนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
	 กรณีที่สอง	 หนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 จะถึงก�าหนดช�าระ
หรอืเจ้าหนีจ้ะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่พฤตกิารณ์ทัง้ปวงน้ันได้เสรจ็สิน้ลงแล้ว	ส่วนการ
ผิดนัดของลูกหนี้นั้น	 ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้หลังจากที่พฤติการณ์ 
ทั้งปวงนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง๑

“หนี้ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
กับลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้”

บทคัดย่อ

  ๑	รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

	 กรณทีีส่าม	หนีท่ี้มกี�าหนดเวลาช�าระเป็นทีส่งสัย	จะถงึก�าหนดช�าระหรอืเจ้าหนีจ้ะใช้สทิธเิรยีกร้อง
ให้ลกูหนีช้�าระหนีไ้ด้เม่ือครบหรอืถึงเวลาทีก่�าหนดกันไว้	เพยีงแต่เวลาทีก่�าหนดน้ันเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย
ลูกหนี้กล่าวคือเจ้าหนี้จะเรียกให้ช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นไม่ได้แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนด
เวลานัน้ได้	ส่วนการผิดนดัของลูกหน้ีน้ันต้องพจิารณาว่าก�าหนดเวลาน้ันเป็นวนัแห่งปฏทินิหรือไม่	ถ้าใช่
วันแห่งปฏิทินเมื่อถึงก�าหนดช�าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้น	 ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี ้
ไม่ต้องให้ค�าเตือนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้ามิใช่วันแห่งปฏิทิน	ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อ
เจ้าหนีไ้ด้ให้ค�าเตอืนลกูหนีห้ลงัจากท่ีถึงก�าหนดเวลาแล้วและลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีนัน้ตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหน่ึง
	 เหตุที่ท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนนั้น	 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้บรรยายวิชากฎหมาย
ลักษณะหนี้มาเป็นเวลาพอสมควรน้ันมีความเห็นว่าส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจากถ้อยค�าในบทบัญญัต ิ
มาตรา	๒๐๓	มาตรา	๒๐๔	และมาตรา	๑๙๔	ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นยากที่จะอ่าน
แล้วเกดิความเข้าใจได้โดยง่าย	จงึเสนอว่าควรปรบัปรงุถ้อยค�าในบทบญัญติัดงักล่าวเพือ่ให้มีความชดัเจน	
เข้าใจง่ายและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมดั่งที่ได้เสนอไว้ในบทความนี้

 ๑.	บทน�ำ
	 	 	 เมื่อกล่าวถงึเรือ่งหนีถ้ึงก�าหนดช�าระกบัเรื่องลกูหนีผ้ิดนัดช�าระหนี้นัน้	มกัจะมหีลายคนสับสน
และเข้าใจว่าเป็นเรือ่งเดยีวกนัโดยเข้าใจไปว่าเมือ่หน้ีถงึก�าหนดช�าระแล้วลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี	้
ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้ทันที	 ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหนี้ถึงก�าหนดช�าระกับลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้
เป็นคนละเรือ่งคนละกรณีกนักล่าวคอืเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระเป็นเรือ่งเวลาทีเ่จ้าหน้ีจะใช้สทิธเิรยีกร้อง
ให้ลูกหนี้ช�าระหน้ีได้	 ส่วนเรื่องลูกหน้ีผิดนัดช�าระหน้ีน้ันเป็นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดความรับผิดของ 
ลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นพิเศษยิ่งกว่า๒	 โดยเฉพาะผลการผิดนัดของลูกหนี้ต่อกรณีวัตถุแห่งหนี้ที่เป็นเงิน๓ 
การช�าระหนีท้ีไ่ร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้๔	และการช�าระหนีพ้้นวสิยัต่อกรณวีตัถุแห่งหนีท้ีเ่ป็นทรพัย์เฉพาะสิง่๕ 
กล่าวเป็นเบือ้งต้นว่า	แม้การทีล่กูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีไ้ด้นัน้หนีต้้องถงึก�าหนดช�าระแล้วแต่การที่
หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้วลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้นหาเป็นเหตุให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดไปทุกกรณีไม่	 
ในบทความนีผู้เ้ขยีนจะได้แยกแยะประเดน็ในแต่ละเรือ่งให้เหน็อย่างชดัเจนเพือ่ความกระจ่างในเรือ่งที่
จะกล่าวต่อไป
   หนี ้	 คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหน้ีซ่ึง
แต่ละฝ่ายอาจมีหลายคนกไ็ด้จะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลก็ได้	เมือ่มหีน้ีหรอืความผกูพนัดงักล่าว
เกิดขึ้นแล้วย่อมท�าให้ฝ่ายเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ให้ช�าระหนี้และฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่ต้องช�าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้	 การช�าระหนี้นั้นอาจเป็นการกระท�า	 ส่งมอบ	 หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งดั่งที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๙๔	บัญญตัไิว้ก็ได้	หน้ีเกิดขึน้ได้โดยนิติกรรม	สญัญา	ละเมดิ	จัดการ

  ๒	โดยทั่วไปการที่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้เมื่อหน้ีนั้นถึงก�าหนดช�าระแล้ว	เป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์
อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้อยู่แล้ว	ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๕.
   	๓	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๒๔.
   ๔	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๖.
   ๕	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๗,	มาตรา	๒๑๘	และมาตรา	๒๑๙.
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งานนอกสัง่	ลาภมคิวรได้	และบทบัญญตัขิองกฎหมาย	เช่น	ประมวลรษัฎากร	ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า 
มูลแห่งหนี้นั้นเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนั่นเอง	 ดังนั้น	 หนี้จึงเปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองด้านคือ 
ด้านหนึง่เป็นเจ้าหนีแ้ละอีกด้านหน่ึงเป็นลกูหนี	้เมือ่มองทางด้านเจ้าหน้ี	หนีน้ัน้ย่อมหมายถึงสทิธเิรียกร้อง 
หากมองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นทางด้านลูกหน้ี	 หน้ีน้ันก็ย่อมหมายถึงหน้าที่ที่ต้องช�าระหนี้น่ันเอง	 
เดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์บรรพ	๑	และ	๒	พระพุทธศักราช	๒๔๖๖	ประกาศใช้เมื่อวันที่	
๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๖๖	ที่ได้ถูกยกเลิกในป	ีพ.ศ.	๒๔๖๘	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	“หนี้”	ไว้ว่า	
“อันว่าหนี้นั้นโดยนิตินัยว่าเป็นความเก่ียวพันอันบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ฝ่ายหน่ึงเรียกว่าลูกหน้ี 
จ�าต้องส่งทรัพย์สินก็ดี หรือท�าการ หรือเว้นท�าการใดให้แก่บุคคลคนเดียวหรือหลายคน อีกฝ่ายหนึ่ง
เรียกว่าเจ้าหนี้” ซึ่งมีนักกฎหมายเห็นว่าความหมายของหน้ีดังกล่าวน้ันไม่กว้างพอที่จะอธิบาย 
ความหมายอันแท้จริงของค�าว่าหนี้ได้๖	 ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้ความหมาย
ของค�าว่าหนี้ไว้แต่อย่างใด	 โดยในมาตรา	๑๙๔	บัญญัติไว้แต่เพียงว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้
ย่อมมสีทิธิจะเรยีกให้ลูกหนีช้�าระหนีไ้ด้ อนึง่การช�าระหนีด้้วยงดเว้นการอนัใดอนัหนึง่ก็ย่อมมไีด้” ซึง่น่าจะ
เห็นว่าความหมายของค�าว่าหนี้อาจไม่ใช่สาระส�าคัญที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมาย	หากแต่สิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนีแ้ละหน้าทีข่องลูกหนีเ้ป็นสาระส�าคญัทีต้่องบญัญตัไิว้ส�าหรบัใช้บงัคับเมือ่มข้ีอพพิาทอนัเกดิจาก
หนีข้ึ้นแล้ว	 ท�านองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันนีและประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น 
ที่ประเทศไทยน�ามาเป็นแบบอย่างก็มิได้บัญญัติความหมายของค�าว่าหนี้ไว้เช่นกัน๗ 
	 	 	 ปัญหามีว่า	เมือ่มีหน้ีเกดิขึน้แล้วเจ้าหน้ีจะใช้สทิธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่ใด	ตวัอย่าง
เช่น	นายเอกให้นายโทยมืรถยนต์ก�าหนดส่งคนืกันอีก	๒	เดอืน	หลังจากยมืกันได้	๑	เดอืนนายเอกมคีวาม
จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์นั้น	 เช่นนี้	 นายเอกจะเรียกร้องให้นายโทส่งคืนรถยนต์ให้แก่ตนทันที	 โดยอ้างว่า
รถยนต์คันนั้นเป็นของตน	 ตนจะเรียกเอาคืนเมื่อใดก็ได้	 จากตัวอย่างดังกล่าวเมื่อนายเอกและนายโท 
ท�าสัญญายืมอันสมบูรณ์แล้ว	 ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างนายเอกและนายโทขึ้น	
เรียกว่า	 “หนี้”	 นั่นเองท�าให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันกล่าวคือนายเอกซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธ ิ
เรียกร้องให้นายโทส่งคืนรถยนต์ที่ยืมมานั้น	ส่วนนายโทซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ช�าระหนี้ด้วยการ
ส่งคืนรถยนต์ที่ยืมมานั้นให้แก่นายเอกแต่การท่ีนายเอกจะใช้สิทธิเรียกร้องให้นายโทช�าระหนี้ด้วยการ
ส่งคนืรถยนต์ทีย่มืได้กต่็อเมือ่หนีน้ัน้ถงึก�าหนดช�าระแล้วนายเอกจะอ้างว่ารถยนต์น้ันเป็นของตน	ตนจะเรยีก
เอาคนืเม่ือใดกไ็ด้ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิซ่ึ์งมสีทิธติดิตามและเอาคนืซึง่ทรพัย์สนิของตนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖๘	ย่อมไม่ได้	เพราะในระหว่างสัญญายืม	นายโทลูกหนี้มีสิทธิ
ใช้สอยรถยนต์นัน้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	๖๔๐๙	และเป็นบคุคลผูม้สีทิธยึิดถือ
รถยนต์นั้นไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖	ดังกล่าว

  ๖	ก�าธร	พนัธลุาภ,	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยหนี	้(กรงุเทพฯ	:มหาวิทยาลยัรามค�าแหง,	๒๕๑๘),	๖.
   ๗	โสภณ	รตันากร,	ค�าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยหนี	้(กรงุเทพฯ	:ส�านกัพมิพ์นติบิรรณาการ,	๒๕๓๙),	๒๓.
   ๘	มาตรา	๑๓๓๖	บัญญัติว่า	“ภายในบังคับแห่งกฎหมาย	เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของตนและ
ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินน้ัน	 กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้	 และมีสิทธิขัดขวาง 
มิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”.
   ๙	มาตรา	๖๔๐	บัญญัติว่า	“อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น	คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง	 เรียกว่า 
ผู้ยืม	ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า	และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น	เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว”.
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 ๒.	หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
	 	 	 การพิจารณาว่าหนี้ถึงก�าหนดช�าระเมื่อใดหรือเจ้าหน้ีจะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหนี ้
ได้เมื่อใดนั้นต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 ๒๐๓	ที่บัญญัติว่า	“ถ้าเวลา 
อันจะพึงช�าระหนี้นั้นมิได้ก�าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้
ย่อมจะเรียกให้ช�าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช�าระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน และ 
วรรคสองบัญญัติว่า ถ้าได้ก�าหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ี 
จะเรยีกให้ช�าระหนีก่้อนถงึเวลานัน้หาได้ไม่ แต่ฝ่ายลกูหน้ีจะช�าระหน้ีก่อนก�าหนดน้ันก็ได้”	เมือ่พจิารณา
บทบัญญัติของมาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหนึ่ง	 เห็นได้ว่าบัญญัติแต่เฉพาะหนี้ที่ไม่ได้ก�าหนดเวลาช�าระหรือ 
จะอนมุานจากพฤติการณ์ทัง้ปวงกไ็ม่ได้	ดงัน้ันในการท�าความเข้าใจเรือ่งดงักล่าว	ผูเ้ขยีนขอแยกหนีเ้ป็น	
๓	 กรณี	 คือ	 ๑.	 หนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระ	 ๒.	 หน้ีที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤติการณ ์
ทั้งปวงได้	และ	๓.	หนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระและไม่อาจอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได	้
	 	 	 ส�าหรบักรณแีรกหนีท้ีม่กี�ำหนดเวลำช�ำระนัน้	หนีด้งักล่าวย่อมถงึก�าหนดเมือ่ครบหรอืถงึก�าหนด
เวลาตามทีเ่จ้าหนีแ้ละลกูหนีต้กลงกนัไว้ตามวนัแห่งปฏทินิ๑๐	เช่น	ตกลงช�าระหนีใ้นวนัที	่๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙ 
หรือตกลงช�าระหนี้เมื่อครบ	๓	 เดือนนับแต่วันที่ท�าสัญญา	 เป็นต้น	 หรือตกลงกันโดยก�าหนดเวลาเป็น
อย่างอืน่ทีม่ใิช่วันแห่งปฏิทนิกไ็ด้	เช่น	ตกลงช�าระหน้ีเมือ่ถงึฤดหูนาว	ตกลงช�าระหน้ีในวนัทีภ่รยิาเจ้าหน้ี
คลอดบุตร	ตกลงช�าระหนี้ในวันที่ลูกหนี้รับพระราชทานปริญญาบัตร	เป็นต้น	และหากก�าหนดเวลานั้น
เป็นทีส่งสัย	กล่าวคอืสงสัยว่าเวลาทีก่�าหนดน้ันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหน้ีหรอืฝ่ายลกูหน้ี	มาตรา	๒๐๓	
วรรคสอง	บญัญตัใิห้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลกูหน้ี	กล่าวคือฝ่ายเจ้าหน้ีจะเรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหนีก่้อน
ก�าหนดเวลานั้นไม่ได้	 แต่ฝ่ายลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก่อนก�าหนดเวลาน้ันได้	 ตัวอย่างเช่น	
เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	 ตกลงกันว่าลูกหน้ีจะช�าระหนี้ภายใน	๑๕	 วัน	 เช่นน้ี	
ก�าหนดเวลา	๑๕	วันนั้น	เป็นที่สงสัยว่าก่อนครบก�าหนด	๑๕	วัน	เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้
ด้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทน้ันได้หรอืไม่	หรอืก่อนครบก�าหนด	๑๕	วัน	ลูกหน้ีจะช�าระหน้ี
ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้ได้หรือไม	่ตามตัวอย่างนี้เจ้าหนี้จะเรียกร้อง
ให้ลกูหนีช้�าระหนีด้้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทน้ันก่อนครบก�าหนดเวลา	๑๕	วันไม่ได้	แต่ลกูหนี้
จะช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้ก่อนครบก�าหนดเวลา	๑๕	วันได้	
	 	 	 กรณีทีส่องหน้ีทีไ่ม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระแต่อนมุำนจำกพฤตกิำรณ์ทัง้ปวงได้	หมายถึงหน้ีทีไ่ม่ได้
ก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันไว้ดั่งกรณีแรก	 แต่มีข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 โดยพฤติการณ์แล้วสามารถคาดคะเน 
ตามหลักเหตุผลได้ว่าหนีน้ัน้จะถงึก�าหนดช�าระเมือ่ใด	เช่น	ลกูหน้ียมืชุดพานทองเหลอืงของเจ้าหนีไ้ปใช้
ในงานอุปสมบทโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระคืนกันเมื่อใด	 เช่นนี้ย่อมอนุมานได้ว่าลูกหนี้ต้องช�าระหนี ้
ด้วยการส่งมอบชุดพานทองเหลืองคืนแก่เจ้าหนี้เมื่องานอุปสมบทได้เสร็จสิ้นลง	 หรือลูกหนี้ยืมเต๊นท์
จ�านวน	๕	หลงั	ของเจ้าหนีไ้ปใช้ในงานเลีย้งขึน้บ้านใหม่โดยไม่ได้ตกลงกนัว่าจะช�าระคนืกนัเมือ่ใด	 เช่นนี้

  ๑๐	จะก�าหนดเป็นวัน	เดือน	ปี	หรือจ�านวนวัน	จ�านวนเดือน	จ�านวนปีก็ได้.



ม.ค. - ก.พ. ๖๐50

หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระกับลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้

จุลนิติ

ย่อมอนุมานได้ว่าลูกหนี้ต้องช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเต๊นท์คืนแก่เจ้าหน้ีเมื่องานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ได ้
เสรจ็สิน้ลง
	 	 	 กรณีที่สามหนี้ที่ไม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระและไม่อำจอนุมำนจำกพฤติกำรณ์ท้ังปวงได้
หนีป้ระเภทนีจ้ะมปัีญหาการถงึก�าหนดช�าระหน้ีว่าเจ้าหน้ีจะใช้สิทธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่ใด	
มาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหนึ่งจึงบัญญัติให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้โดยพลัน	 คือ	 ทันทีที่ 
ก่อหนี้	 และลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้โดยพลันเช่นกัน	 เช่น	 เจ้าหนี้ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับ
ลกูหนีโ้ดยไม่ได้ก�าหนดเวลาคนืรถจกัรยานยนต์นัน้กนัไว้และไม่อาจคาดคะเนตามหลกัเหตผุลได้ว่าหนีน้ัน้
จะถึงก�าหนดช�าระเม่ือใด	 เช่นนี้แล้ว	 เจ้าหน้ีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบรถ
จักรยานยนต์นั้นคืนได้ตั้งแต่เวลาที่สัญญาฝากทรัพย์เกิดข้ึน	 กล่าวคือเวลาหลังจากที่เจ้าหนี้ส่งมอบรถ
จักรยานยนต์ให้แก่ลูกหนี้

 ๓.	ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
	 	 	 การพิจารณาว่าลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้เมื่อใดนั้นต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	มาตรา	๒๐๔	ทีบ่ญัญตัว่ิา	“ถ้าหน้ีถึงก�าหนดช�าระแล้ว และภายหลงัแต่น้ันเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตอืน
ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และวรรคสองบัญญัติว่า 
ถ้าได้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ช�าระหนี้ตามก�าหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้
ตกเป็นผูผ้ดินดัโดยมพิกัต้องเตอืนเลย วธีิเดยีวกันน้ีท่านให้ใช้บงัคบัแก่กรณทีีต้่องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
การช�าระหนี ้ซึง่ได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนบัได้โดยปฏทินินบัแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าว” และมาตรา	
๒๐๖	 ที่บัญญัติว่า	 “ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหน้ีได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท�าละเมิด” 
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวแยกพิจารณาลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ได้เป็น	๓	กรณีคือ	๑.	ลูกหนี้
ผิดนัดช�าระหนี้เพราะเจ้าหนี้เตือนแล้ว	๒.	ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน	และ	๓.	ลูกหนี้
กระท�าละเมิด	ดังต่อไปนี้
   ๓.๑	กรณีลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้เพรำะเจ้ำหนี้เตือนแล้วน้ัน	 เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา	
๒๐๔	 วรรคหนึ่ง	 กล่าวคือเม่ือหนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้วและภายหลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ี
แล้วลกูหนีย้งัไม่ช�าระหนี	้ดงันัน้	จะเห็นได้ว่าการทีเ่จ้าหน้ีเตอืนลกูหน้ีให้ช�าระหน้ีได้ต้องกระท�าภายหลงั
เวลาที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้ว	ต่อเมื่อลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้น	ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้
เตือนนั้น	 หากเจ้าหนี้ให้ค�าเตือนลูกหนี้ก่อนเวลาที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระ	 ย่อมไม่เป็นเหตุให้ลูกหนี้ผิดนัด
ช�าระหนีน้ัน้แต่ประการใด	การเตอืนหรือการให้ค�าบอกกล่าวแก่ลกูหน้ีให้ช�าระหน้ีน้ัน	เจ้าหนีห้รอืตัวแทน
ของเจ้าหนี้จะกระท�าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้	 ตัวอย่างเช่น	 เจ้าหนี้ให้ลูกหน้ีกู้ยืมเงินจ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐	บาท	โดยไม่ได้ตกลงก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันไว	้เวลาผ่านมา	๕	ปี	แล้ว	เช่นนี้ลูกหนี้ยังไม่ 
ตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้ยังมิได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ี	 และถ้าเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ีเมื่อใดแล้ว	 
หากลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้นด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาทคืนแก่เจ้าหน้ี	 ลูกหนี้ย่อม 
ตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้เตือนแล้ว	
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   ๓.๒	กรณีลูกหนีผิ้ดนัดช�ำระหนีโ้ดยเจ้ำหนีไ้ม่ต้องเตอืนนัน้	เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา	๒๐๔ 
วรรคสอง	 กล่าวคือกรณีที่ได้ก�าหนดเวลาช�าระหน้ีไว้ตามวันแห่งปฏิทิน๑๑	 และลูกหน้ีมิได้ช�าระหนี้ 
ตามก�าหนด	การก�าหนดเวลาช�าระหน้ีไว้ตามวนัแห่งปฏทินิดงักล่าวอาจก�าหนดโดยระบเุป็นวนั	 เดอืน	 ปี 
เช่น	๙	สิงหาคม	๒๕๖๐	หรือเป็นจ�านวนวัน	เช่น	๗	วัน	๑๕	วัน	หรือภายใน	๓๐	วัน๑๒		หรือเป็นจ�านวน
เดือน	เช่น	๓	เดือน	๖	เดือน	หรือเป็นจ�านวนป	ีเช่น	๑	ปี	๕	ป	ีเป็นต้น	และลูกหนี้มิได้ช�าระหนี้ตาม
ก�าหนดนัน้	ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินัดโดยเจ้าหน้ีมต้ิองเตือน	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหนีใ้ห้ลกูหน้ีกู้ยมืเงนิจ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐	บาท	ตกลงก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันอีก	๖	เดือน	เมื่อครบก�าหนดแล้วลูกหนี้มิได้ส่งมอบเงิน
จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาทคนืแก่เจ้าหน้ี	เช่นน้ีลกูหน้ีย่อมตกเป็นผูผ้ดินัดในวันรุง่ขึน้โดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตือน
ให้ช�าระหนีน้ัน้แต่อย่างใด	แต่ถ้าเป็นหน้ีทีม่กี�าหนดเวลาช�าระซึง่ไม่แน่ชดัว่าเป็นวันใด	ตวัอย่างเช่น	สญัญา
จะซือ้จะขายก�าหนดวันช�าระราคาและจดทะเบยีนโอนว่าประมาณเดอืนตลุาคม	๒๕๔๔	ไม่แน่ชดัว่าเป็น
วนัใด	ซ่ึงอาจเป็นวันใดวันหนึง่ในเดอืนตลุาคม	ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทีม่ไิด้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้
ไว้ตามวนัแห่งปฏทินิ๑๓	และในกรณทีีม่ข้ีอตกลงกนัว่าถ้าเจ้าหนีจ้ะเรียกร้องให้ลกูหนีช้�าระหนีต้้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อน	โดยก�าหนดเวลานัน้ค�านวณนับได้โดยปฏทินินับแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าว	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหน้ี
ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้	
๑๕	วนั	ถ้าเจ้าหน้ีต้องบอกกล่าวให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีแล้ว	หากครบก�าหนด	๑๕	วันนับแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าวนัน้
ลกูหนีย้งัมิได้ส่งมอบเงนิจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	คนืแก่เจ้าหนี	้เช่นนีล้กูหน้ีย่อมตกเป็นผูผ้ดินดัในวันรุง่ข้ึน
โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนให้ช�าระหนี้อีกแต่อย่างใด
   ๓.๓	กรณีลูกหน้ีท�ำละเมิดเป็นกรณีที่ลูกหนี้กระท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย	 ท�าให ้
เขาได้รับความเสียหาย๑๔	 ซึ่งเป็นหน้ีที่ไม่อาจก�าหนดเวลากันได้	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 
มาตรา	๒๐๖	จึงบัญญัติให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้นัดทันทีตั้งแต่เวลาที่ลูกหนี้ท�าละเมิดนั้น	โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องให้
ค�าเตือนลูกหนี้แต่อย่างใด

 ๔.	ประเด็นปัญหำที่อำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน
	 	 	 ปัญหาที่ผู้เขียนพบจากประสบการณ์การสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ซ่ึงเป็นปัญหาที่ท�าให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้สามารถแยกได้เป็น	๓	กรณี	คือ	๑.	กรณีหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่
วนัแห่งปฏิทนิ	๒.	กรณหีนีท้ีไ่ม่มกี�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤตกิารณ์ทัง้ปวงได้	และ	๓.	กรณหีนี้

  ๑๑	เดิมประเทศไทยใช้ปฏทินิจนัทรคตจินถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้โปรดเกล้าฯ	ให้เปลีย่นจากปฏทิิน
จนัทรคตมิาใช้ปฏิทนิสรุยิคต	ิในพ.ศ.	๒๔๓๑	โดยเดอืนแรกของปีคอืเดอืนเมษายน	และเดอืนสดุท้ายของปีคอืมนีาคม	และปรบัมาตาม
ล�าดบัจนกระท่ังในสมยัจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	มกีารปรบัให้วนัที	่๑	มกราคม	เป็นวนัขึน้ปีใหม่และเป็นวนัเร่ิมต้นของปีซึง่เริม่ใช้ในปี	 
พ.ศ.	๒๔๘๔.	 	  
  ๑๒	ค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๒๐๕๕/๒๕๕๔.
   ๑๓	ค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๑๑๐๓๖/๒๕๕๓.
   ๑๔	มาตรา	๔๒๐	บัญญัติว่า	“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	ท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด	ี 
แก่ร่างกายก็ดี	อนามยัก็ดี	เสรีภาพก็ด	ีทรัพย์สินหรอืสทิธอิย่างหนึง่อย่างใดกด็	ีท่านว่าผูน้ัน้ท�าละเมดิ	จ�าต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้”.
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ที่มีก�าหนดเวลาช�าระเป็นที่สงสัย	ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของการถึงก�าหนดเวลา
ช�าระหนี้กับการที่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดส�าหรับหนี้ทั้ง	๓	กรณี	ตามล�าดับต่อไปนี้
   ๔.๑	 กรณีหนี้ที่มีก�ำหนดเวลำช�ำระที่มิใช่วันแห่งปฏิทิน	 การก�าหนดเวลาช�าระหนี้นั้นอาจ 
เอาวันแห่งปฏิทินมาเป็นตัวก�าหนดการช�าระหนี้	 หรือเอาวันอื่นที่มิใช่วันแห่งปฏิทินมาเป็นตัวก�าหนด 
การช�าระหนี	้เช่น	เมื่อถึงฤดูร้อน	เมื่อถึงฤดูฝน	หรือเมื่อถึงฤดูหนาว	เป็นต้น	หรือเอาเหตุการณ์ต่าง	ๆ	
มาเป็นตัวก�าหนดการช�าระหนี้	 อาทิ	 เมื่อต้นกุหลาบผลิดอก	 เมื่อสุนัขท่ีเลี้ยงคลอดลูก	 หรือเมื่อภริยา
คลอดบุตร	 เป็นต้น	 ส�าหรับหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระตามวันแห่งปฏิทินน้ันได้กล่าวมาแล้วว่าหนี้นั้น 
จะถึงก�าหนดช�าระเมือ่ถงึก�าหนดเวลาดงักล่าว	และลกูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีเ้มือ่ถึงก�าหนดเวลานัน้
แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้โดยเจ้าหนี้มิต้องเตือนให้ช�าระหนี้แต่อย่างใด	ส่วนหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่
ตามวันแห่งปฏิทิน	 หนี้ประเภทนี้ย่อมถึงก�าหนดช�าระเม่ือถึงก�าหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	
เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินไปจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ก�าหนดช�าระกันเมื่อภริยาของเจ้าหนี้คลอดบุตร	
เช่นนี้แล้ว	 เม่ือเวลาใดที่ภริยาของเจ้าหน้ีคลอดบุตร	 หน้ีเงินกู้น้ันย่อมถึงก�าหนดช�าระกันในเวลานั้น	 
ส่วนลกูหน้ีจะตกเป็นผู้ผิดนดัช�าระหนีก้ต่็อเมือ่เจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลกูหน้ีส่งมอบเงนิจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาทนัน้
คืนแก่เจ้าหนี้แล้วและลูกหนี้ไม่ส่งมอบเงินจ�านวนดังกล่าว	 หากเจ้าหนี้ยังมิได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้เลย 
หรอืให้ค�าเตอืนก่อนเวลาทีภ่รยิาของเจ้าหนีค้ลอดบตุร	เช่นนี	้การทีล่กูหนีย้งัไม่ได้ส่งมอบเงนิจ�านวนดงักล่าว
คืนแก่เจ้าหนี้	ยังไม่อาจถือได้ว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้แล้ว	 เพราะหนี้ดังกล่าวมิได้ก�าหนดเวลา
ช�าระหนี้กันไว้ตามวันแห่งปฏิทินและมิใช่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้ซึ่งได้ก�าหนด
เวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	 ๒๐๔	 วรรคสอง	 ดังนั้น	 หลังจากที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้ว	 เจ้าหนี้ต้องให้ค�าเตือนลูกหนี้ก่อน 
เม่ือลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีจึ้งจะได้ช่ือว่าผดินัดเพราะเขาเตอืนแล้วตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึง่	โดยสรปุกรณีน้ี 
หนี้ถึงก�าหนดช�าระเมื่อครบหรือถึงเวลาที่ก�าหนดไว้	 ส่วนการผิดนัดของลูกหน้ีน้ัน	 ลูกหน้ีจะตกเป็น 
ผูผ้ดินดัต่อเม่ือเจ้าหนีไ้ด้เตือนให้ลูกหนีช้�าระหน้ีหลงัจากทีถ่งึก�าหนดเวลาน้ันแล้ว	และลกูหน้ีไม่ช�าระหนี้
นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
   ๔.๒	กรณหีน้ีทีไ่ม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระแต่อนุมำนจำกพฤตกิำรณ์ทัง้ปวงได้	 ได้กล่าวมาแล้วว่า 
หมายถึงหนี้ที่ไม่ได้ก�าหนดเวลาไว้แต่มีข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สภาพแห่งการช�าระหน้ีน้ันเอง	 ปกติ
ประเพณีแห่งท้องถิ่น	ประเพณีในการค้าขาย	หรือประเพณีที่เคยปฏิบัติต่อกันมา๑๕	โดยพฤติการณ์แล้ว
สามารถคาดคะเนตามหลักเหตุผลได้ว่าหนี้นั้นจะถึงก�าหนดช�าระเมื่อใด	และได้ยกตัวอย่างไว้ว่า	ลูกหนี้
ยืมชุดพานทองเหลืองของเจ้าหนี้ไปใช้ในงานอุปสมบทโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระคืนเมื่อใด	 
ย่อมอนมุานได้ว่าต้องช�าระหนีด้้วยการส่งมอบชดุพานทองเหลอืงคนืเมือ่งานอปุสมบทน้ันได้เสรจ็สิน้ลง	
หรอืลกูหนีย้มืเต๊นท์จ�านวน	๕	หลงัของเจ้าหน้ีไปใช้ในงานเลีย้งขึน้บ้านใหม่โดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระ
คนืเมือ่ใด	 ย่อมอนมุานได้ว่าต้องช�าระหนีด้้วยการส่งมอบเต๊นท์คนืเมือ่งานเลีย้งขึน้บ้านใหม่นัน้ได้เสรจ็ส้ินลง 

  ๑๕	ม.ร.ว.เสนีย	์ปราโมช,	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี	้เล่ม	๒	(ภาคจบบริบูรณ์)
แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๐๕	(กรุงเทพฯ	:บริษัทส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ�ากัด,	๒๕๐๖),	๕๓๓.	
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ปัญหามว่ีา	ลูกหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีเ้มือ่ใด	ตามตวัอย่างดงักล่าว	เมือ่งานอปุสมบทได้เสรจ็สิน้ลง 
หรอืเม่ืองานเล้ียงขึน้บ้านใหม่ได้เสรจ็สิน้ลง	ปรากฏว่าลกูหนีย้งัมไิด้ส่งมอบชดุพานทองเหลอืงคืนแก่เจ้าหน้ี 
หรือลูกหนี้ยังมิได้ส่งมอบเต๊นท์คืนแก่เจ้าหนี้	 ดังนี้	 ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้แล้วหรือไม่	 ในกรณี 
ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระ	 เพียงแต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 ดังนั้นจึงต้องด้วย
บทบัญญัติมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง	เพราะเป็นหนี้ที่มิได้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและ
มใิช่กรณีทีต้่องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหน้ี	ซึง่ได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏทิิน
นบัแต่วันทีไ่ด้บอกกล่าวตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	เช่นนีแ้ล้ว	ลกูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีก้ต่็อเมือ่
เจ้าหนีไ้ด้เตือนให้ลกูหนีช้�าระหนีแ้ล้วหลังจากทีพ่ฤตกิารณ์ท้ังปวงนัน้ได้เสรจ็สิน้ลง	ดังนัน้	 เมือ่ใดทีเ่จ้าหน้ี
ได้เตือนให้ลูกหนี้ช�าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ส่งมอบชุดพานทองเหลืองหรือเต๊นท์คืนแก่เจ้าหนี	้ แล้วแต่กรณี	
ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินดั	ถ้าหากไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตอืนลกูหนีแ้ล้ว	ลกูหน้ีย่อมยงัไม่ได้ชือ่ว่า
เป็นผู้ผิดนัดแต่ประการใด	 โดยสรุปกรณีนี้	 หน้ีถึงก�าหนดช�าระหรือเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ี
ช�าระหนี้ได้เมื่อพฤติการณ์ทั้งปวงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	 ส่วนการผิดนัดของลูกหน้ีน้ัน	 ลูกหน้ีจะตกเป็น 
ผูผ้ดินดัต่อเมือ่เจ้าหนีไ้ด้เตอืนให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีหลงัจากทีพ่ฤติการณ์ทัง้ปวงได้เสรจ็สิน้ลงแล้วและลกูหนี้
ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
   ๔.๓	กรณีหนี้ที่มีก�ำหนดเวลำช�ำระเป็นที่สงสัย	ดังได้กล่าวมาแล้วว่ากรณีเป็นที่สงสัยนั้นคือ
สงสยัว่าเวลาทีก่�าหนดนัน้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหน้ีหรอืฝ่ายลกูหน้ี	มไิด้เป็นกรณสีงสยัว่าหน้ีมกี�าหนด
เวลาช�าระหรือไม่	 ซึ่งมาตรา	 ๒๐๓	 วรรคสอง	 บัญญัติให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้	 คือฝ่ายเจ้าหน้ี 
จะเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นไม่ได้	 แต่ฝ่ายลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ี 
ก่อนก�าหนดเวลานั้นได	้ตัวอย่างเช่น	เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าลูกหนี้
จะช�าระหนี้ภายใน	 ๑๕	 วัน	 เช่นนี้	 เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	
๕๐,๐๐๐	บาทนัน้	ก่อนครบก�าหนด	๑๕	วนัดงักล่าวไม่ได้	แต่ลกูหนีจ้ะช�าระหนีด้้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน 
๕๐,๐๐๐	บาทนัน้	ให้แก่เจ้าหนีก่้อนครบก�าหนด	๑๕	วันน้ันได้	ปัญหามีว่าลกูหน้ีจะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระ
หนีเ้มือ่ใด	เห็นได้ว่า	ตามตัวอย่างนัน้เป็นหน้ีทีม่กี�าหนดเวลาช�าระและเป็นก�าหนดเวลาช�าระหนีต้ามวนั
แห่งปฏิทนิ	ดงันีแ้ล้วเม่ือถึงก�าหนดเวลาตามวนัแห่งปฏทินิดงักล่าวแล้วลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีน้ัน	ลกูหนีย่้อม
ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้าเป็นกรณีที่ก�าหนดเวลาช�าระ
หนี้น้ันมิใช่วันแห่งปฏิทิน	 ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้เตือนให้ลูกหนี้ช�าระหนี้หลังจากที่ 
ถึงก�าหนดเวลาแล้วและลกูหนีไ้ม่ช�าระหน้ีน้ันตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหน่ึง	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหน้ีให้ลกูหนี้
กู้ยมืเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าลกูหนีจ้ะช�าระหนีภ้ายในต้นฤดหูนาว	เมือ่ถงึต้นฤดหูนาวแล้ว
ลูกหนี้ยังมิได้ช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นคืนแก่เจ้าหนี้	 เช่นน้ี	 ลูกหนีย้งัไม่ 
ตกเป็นผู้ผิดนดั	จนกว่าเจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนัน้คนืแก่
เจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้น้ัน	 โดยสรุปกรณีนี้	 หน้ีถึงก�าหนดช�าระเมื่อครบหรือถึงเวลาท่ีก�าหนดกัน
ไว้	เพียงแต่เวลาท่ีก�าหนดนัน้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลกูหน้ีกล่าวคอื	เจ้าหน้ีจะเรยีกให้ช�าระหน้ีก่อนก�าหนด
เวลานั้นไม่ได้	 แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นได	้ ส่วนการผิดนัดของลูกหนี้นั้นต้องพิจารณา
ว่าก�าหนดเวลาช�าระหนี้นั้นเป็นวันแห่งปฏิทินหรือไม่	 ถ้าใช่วันแห่งปฏิทินเมื่อถึงก�าหนดช�าระหนีแ้ล้ว 
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ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีน้ัน้	ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินดัโดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตอืนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้า
มใิช่วนัแห่งปฏิทนิ	ลกูหนีจ้ะตกเป็นผู้ผดินัดต่อเมือ่เจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีหลงัจากทีถ่งึก�าหนด
เวลานั้นแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง

 ๕.	ข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
	 	 	 เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหน่ึงกล่าวถึง
เวลาอันจะพึงช�าระหนี้ไม่ได้ก�าหนดลงไว้	 และมาตราถัดมาคือมาตรา	๒๐๔	 วรรคสอง	 กล่าวว่าถ้าได้
ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน	 จึงเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปว่าทั้งสอง
มาตราดังกล่าวเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระ	 โดยเข้าใจผิดไปว่าเรื่องลูกหนี้ผิดนัด
ช�าระหนี้ตามมาตรา	๒๐๔	เป็นเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระเช่นเดียวกับมาตรา	๒๐๓	ทั้งที่เป็นคนละเรื่อง
คนละกรณีกัน	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรปรับปรุงถ้อยค�าในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	 มาตรา	 ๒๐๓	 และมาตรา	 ๒๐๔	 เสียใหม่	 เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ 
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมแต่อย่างใด	เนื่องจากมาตรา	๒๐๓	วรรคหนึ่งบัญญัติแต่เฉพาะ
หนี้ท่ีไม่มีก�าหนดเวลาช�าระหรือไม่อาจอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 ดังนั้นหากบัญญัติไปถึงหน้ีที่มี
ก�าหนดเวลาช�าระและหนีท้ีไ่ม่มกี�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤตกิารณ์ทัง้ปวงได้ไว้ด้วยแล้วจะท�าให้
เกดิความชดัเจนและง่ายต่อการศกึษาท�าความเข้าใจในเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระได้มากยิง่ขึน้	และส�าหรบั
มาตรา	๒๐๔	วรรคหนึง่	เป็นกรณีลูกหน้ีผดินัดโดยเจ้าหน้ีต้องเตอืนก่อนซึง่เป็นกรณทีัว่ไป	ส่วนวรรคสอง
เป็นกรณีลูกหนีผิ้ดนดัโดยเจ้าหนีไ้ม่ต้องเตอืนซ่ึงถอืได้ว่าเป็นกรณเีฉพาะ	ผู้เขยีนเห็นว่าถ้าน�ากรณเีฉพาะ
มาบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งก่อนแล้วน�ากรณีทั่วไปมาบัญญัติไว้ในวรรคสอง	 จะท�าให้ง่ายต่อการศึกษา
ท�าความเข้าใจในเร่ืองลกูหนีผ้ดินดัยิง่กว่า	และถ้อยค�าทีม่าตรา	๒๐๔	วรรคสอง	ใช้ค�าว่า	“วนัแห่งปฏทินิ”	
นัน้	ศาสตราจารย์	ม.ร.ว.	เสนย์ี	ปราโมช	ให้ความเหน็ไว้ว่าท�าให้สงสยัได้ว่าเดอืนแห่งปฏิทิน	ปีแห่งปฏทินิ
ไม่มอียูใ่นความมุง่หมายด้วยซึง่คงจะไม่ใช่ความมุง่หมายให้กินความเฉพาะแต่วันเท่าน้ัน	ในค�าแปลภาษา
อังกฤษใช้ค�าว่า	If	a	time	by	the	calendar	is	fixed	of	the	performance	ซึ่งแปลว่า	ถ้าได้
ก�าหนดให้ช�าระหนี้ตามเวลาแห่งปฏิทิน	 ความจะกว้างกว่ามาก๑๖	 	 ซึ่งผู้เขียนเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่งว่า 
การใช้ค�าว่า	 “วันแห่งปฏิทิน”	 ท�าให้เป็นที่สงสัยได้ว่าต้องระบุถึงวัน	 เดือน	 ปี	 ตามปฏิทินหรือไม่และ 
ไม่รวมถึงกรณีก�าหนดเป็นจ�านวนวัน	 จ�านวนเดือน	 จ�านวนปีตามปฏิทินหรือไม่	 ซึ่งผู้เขียนได้อธิบาย 
ยกตัวอย่างไปแล้วว่าล้วนอยู่ในความหมายของ	 “วันแห่งปฏิทิน”	 ทั้งสิ้นสมควรแก้ไขเป็น	 “เวลาแห่ง
ปฏทินิ”	เพ่ือให้กระชับ	ครอบคลมุและชดัเจนขึน้	ดงัน้ันจงึขอเสนอความเหน็ต่อการปรบัปรงุถ้อยค�าใน
บทบัญญัติดังกล่าวไว้ดังนี้
	 	 	 ๕.๑	ปรับปรุงมาตรา	๒๐๓	เป็นว่า	“ถ้าเวลาจะพึงช�าระหนี้ก�าหนดลงไว้	เจ้าหนี้ย่อมจะเรียก
ให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้เมื่อถึงก�าหนดเวลาน้ัน	 ถ้ามิได้ก�าหนดลงไว้แต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได	้ 
เจ้าหนีย่้อมจะเรยีกให้ช�าระหนีไ้ด้เม่ือพฤตกิารณ์น้ันเสรจ็สิน้ลง	และถ้ามไิด้ก�าหนดลงไว้และอนุมานจาก

  ๑๖	เพิ่งอ้าง	หน้า	๕๔๓-๕๔๔.
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พฤติการณ์ทัง้ปวงกไ็ม่ได้	เจ้าหนีย่้อมจะเรยีกให้ช�าระหน้ีได้โดยพลนัและลกูหน้ีก็ย่อมจะช�าระหนีข้องตน
ได้โดยพลันดุจกัน
	 	 	 ถ้าได้ก�าหนดเวลาไว้	 แต่กรณีเป็นที่สงสัย	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ีจะเรียกให้ช�าระหน้ี
ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได	้แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนดนั้นก็ได้”
	 	 	 ๕.๒	 ปรบัปรงุมาตรา	๒๐๔	เป็นว่า	“ถ้าได้ก�าหนดเวลาช�าระหนีไ้ว้ตามเวลาแห่งปฏทินิและลกูหนี้
มิได้ช�าระหน้ีตามก�าหนด	 ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้มิต้องเตือน	 และให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้อง 
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้	 ซ่ึงได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ 
ได้บอกกล่าวด้วย
	 	 	 หนี้อื่นนอกจากวรรคหนึ่ง	 ถ้าถึงก�าหนดช�าระแล้ว	 เจ้าหน้ีต้องให้ค�าเตือนแก่ลูกหนี้ก่อนและ
เมื่อลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้	ลูกหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัด”
	 	 	 ๕.๓	นอกจากนี้ผู ้เขียนขอถือโอกาสเสนอแนะปรับปรุงมาตรา	 ๑๙๔	 ซ่ึงเป็นบทมาตรา 
ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ไปพร้อมกันโดยในมาตรา	๑๙๔	บัญญัติไว้ว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้
ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหน้ีได้ อน่ึงการช�าระหน้ีด้วยงดเว้นการอันใดอันหน่ึงก็ย่อมมีได้”  
การใช้ถ้อยค�าในมาตรา	๑๙๔	ว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้...”	นั้น	ศาสตราจารย	์ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	
เห็นว่า	การใช้ถ้อยค�าดังกล่าวไม่ถูกเพราะสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มิได้เกิดขึ้นแต่มูลหนี้โดยตรง	มูลหนี้
ก่อให้เกิดหนี้	 แล้วหน้ีนั้นท�าให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้จึงเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องขึ้นด้วย
อ�านาจแห่งหนี้	 ไม่ใช่ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี	้ ฉบับภาษาอังกฤษแปลความไว้ไม่มีค�าว่ามูลหนี้	 เทียบกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนันตีามมาตรา	๒๔๑	ซึง่เป็นข้อบญัญัตเิช่นเดียวกบัมาตรา	๑๙๔๑๗	ผูเ้ขียน
เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่กบัความเหน็ดงักล่าวโดยเหน็ว่า	ค�าว่า	“มลูหน้ี”	นัน้	หมายความว่าเหตุทีท่�าให้เกดิหนี้๑๘  
ดงันัน้	เหตทุีท่�าให้เกดิหนีไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีท�าให้เจ้าหน้ีมสีทิธเิรยีกร้องเอาแก่ลกูหน้ีได้โดยตรง	สิง่ทีท่�าให้เจ้าหนี้
มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ลูกหนี้ได้คือหนี้ต่างหาก	ส�าหรับมูลหนี้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นั้นมีที่มาจากสัญญา	
ละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง	ลาภมิควรได	้และบทบัญญัติของกฎหมาย	เช่น	ประมวลรัษฎากร	เป็นต้น	 
ดงันัน้	เมือ่เกดิหนีข้ึน้แล้วไม่ว่าจะเกดิจากมูลหน้ีใดก็ตาม	ย่อมท�าให้เจ้าหน้ีมสีทิธิเรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระ
หน้ีได้ตามวัตถุแห่งหน้ีนั้นซ่ึงได้แก่การกระท�า	 การส่งมอบทรัพย์สินและการงดเว้น	 แล้วแต่กรณีได	้ 
จงึเหน็สมควรบญัญตัวิตัถแุห่งหนีใ้นมาตราดงักล่าวไว้ด้วยกันเพือ่ให้เกิดความกระจ่างชดัและง่ายต่อการ
ศึกษาท�าความเข้าใจถึงสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้	 โดยขอเสนอแนะปรับปรุงถ้อยค�าในบทบัญญัติ 
มาตรา	๑๙๔	เป็นว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งหนี	้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ด้วยการกระท�า	ส่งมอบ
หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ได้”

  ๑๗	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้	 เล่ม	๑	 (ภาค	๑-๒)	 
พิมพ์ครั้งที่	๓	ปรับปรุงโดย	ดร.มุนินทร	์พงศาปาน	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา,	๒๕๕๙),	๒๔๖-๒๔๗.	
    ๑๘	พจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทย	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พมิพ์ครัง้ที	่๔	(กรงุเทพฯ	:	บริษทัรุง่ศลิป์การพมิพ์		(๑๙๗๗)	จ�ากัด, 
๒๕๕๖),	๔๔๑.	
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ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ข้อเสนอปรับปรุง เหตุผลในการเสนอปรับปรุง

มาตรา ๑๙๔ “ด้วยอำานาจ
แห่งมูลหน้ี เจ้าหน้ีย่อมมี
สิทธิจะเรียกให้ลูกหน้ีชำาระ
หน้ีได้ อน่ึงการชำาระหน้ีด้วย
งดเว้นการอันใดอันหน่ึง 
ก็ย่อมมีได้”

มาตรา ๑๙๔ “ด้วยอำานาจแห่งหนี้  
เจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำาระหนี้
ด้วยการกระทำา ส่งมอบหรืองดเว้น 
การอันใดอันหนึ่งก็ได้”

๑. สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีมิได้เกิดข้ึน
แต่มูลหน้ี หากแต่เกิดจากหน้ีโดยตรง 
มูลหน้ีเป็นเพียงเหตุท่ีทำาให้เกิดหน้ี
เท่าน้ัน 
๒. เม่ือมีหน้ีเกิดข้ึนแล้วเจ้าหน้ีย่อม
เรียกร้องให้ลูกหน้ีชำาระหน้ีตามวัตถุ
แห่งหน้ีอันได้แก่การกระทำา การส่ง
มอบทรัพย์สินและการงดเว้นน้ันได้ 
สมควรบัญญัติวัตถุแห่งหน้ีไว้ด้วยกัน
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดและง่าย 
ต่อการศึกษาทำาความเข้าใจถึงสิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหน้ี

มาตรา ๒๐๓ “ถ้าเวลาอัน
จะพึ งชำ าระหนี้นั้ นมิ ไ ด้  
กำาหนดลงไว้หรือจะอนุมาน
จากพฤติการณ์ ท้ังปวง 
ก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้
ยอ่มจะเรยีกใหช้ำาระหนีไ้ด้
โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ 
ก็ย่อมจะชำาระหนี้ของตน
ได้โดยพลันดุจกัน
      ถ้าได้กำาหนดเวลาไว้ 
แต่หากกรณีเป็นท่ีสงสัย 
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำาระ
หนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้
ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำาระ
หนี้ก่อนกำาหนดนั้นก็ได้”

มาตรา ๒๐๓ “ถ้าเวลาจะพึงชำาระ
หน้ีกำาหนดลงไว้ เจ้าหน้ีย่อมจะเรียก
ให้ลูกหน้ีชำาระหน้ีได้เม่ือถึงกำาหนด 
เวลาน้ัน ถ้ามิได้กำาหนดลงไว้แต่อนุมาน
จากพฤติการณ์ท้ังปวงได้ เจ้าหน้ีย่อม
จะเรียกให้ชำาระหน้ีได้เม่ือพฤติการณ์
น้ันเสร็จส้ินลง และถ้ามิได้กำาหนดลงไว้
และอนุมานจากพฤติการณ์ท้ังปวง
ก็ไม่ได้ เจ้าหน้ีย่อมจะเรียกให้ชำาระ
หน้ีได้โดยพลันและลูกหน้ีก็ย่อมจะ
ชำาระหน้ีของตนได้โดยพลันดุจกัน   
      ถ้าได้กำาหนดเวลาไว้ แต่กรณีเป็น
ท่ีสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้า
หน้ีจะเรียกให้ชำาระหน้ีก่อนถึงเวลาน้ัน 
ไม่ได้ แต่ลูกหน้ีจะชำาระหน้ีก่อนกำาหนด
น้ันก็ได้”

๑. บทบัญญัติปัจจุบัน วรรคหนึ่ง
บัญญัติแต่เฉพาะหนี้ที่ไม่มีกำาหนด
เวลาชำาระและไม่อาจอนุมานจาก
พฤติการณ์ทั้งปวงได้ ถ้าบัญญัติหนี้
ที่มีกำาหนดเวลาชำาระและหนี้ที่ไม่มี
กำาหนดเวลาชำาระแต่อนุมานจาก
พฤติการณ์ท้ังปวงได้ไว้ด้วยแล้วจะ
ทำาให้เห็นถึงความแตกต่างอันเกิด
ความชัดเจนและเข้าใจง่ายต่อการ
ศึกษาทำาความเข้าใจในเรื่องหนี้ถึง
กำาหนดชำาระได้มากยิ่งขึ้น 
๒. สำาหรับวรรคสอง ปรบัปรงุถอ้ยคำา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 	 สรุปข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวดังตารางเปรียบเทียบประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอปรับปรุงพร้อมเหตุผลในการเสนอ
ปรับปรุง	ต่อไปนี้
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ข้อเสนอปรับปรุง เหตุผลในการเสนอปรับปรุง

มาตรา ๒๐๔ “ถ้าหนี้ถึง
กำาหนดชำาระแล้ว และ
ภายหลั งแต่นั้ น เจ้าหนี้
ได้ให้คำาเตือนลูกหนี้แล้ว  
ลูกหนี้ยังไม่ชำาระหนี้ไซร้ 
ลู ก หนี้ ไ ด้ ช่ื อ ว่ า ผิ ด นั ด
เพราะเขาเตือนแล้ว 
      ถา้ไดก้ำาหนดเวลาชำาระ
หนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน
และลูกหนี้มิได้ชำาระหนี้
ตามกำาหนดไซร้ ท่านว่า
ลู กหนี้ ตก เป็ นผู้ ผิ ดนั ด
โดยมิพักต้องเตือนเลย  
วิธีเ ดียวกันน้ีท่านให้ใช้ 
บังคับแก่กรณีท่ีต้องบอกกล่าว 
ล่วงหน้าก่อนการชำาระหนี้ 
ซึ่ งได้กำาหนดเวลาลงไว้  
อาจคำานวณนับได้ โดย
ปฏิทินนับแต่วันท่ีได้บอก
กล่าว”

มาตรา ๒๐๔ “ถา้ได้กำาหนดเวลาชำาระ
หนี้ไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน และลูกหน้ี
มิได้ชำาระหน้ีตามกำาหนด ลูกหน้ีตกเปน็
ผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้มิต้องเตือน และ
ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าว 
ล่วงหน้าก่อนการชำาระหน้ี ซ่ึงได้กำาหนด
เวลาลงไวอ้าจคำานวณนบัได้โดยปฏทินิ
นับแต่วันที่ได้บอกกล่าวด้วย
     หน้ีอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ถ้า
ถึงกำาหนดชำาระแล้ว เจ้าหนี้ต้องให้ 
คำาเตือนแก่ลูกหน้ีก่อนและเม่ือลูกหน้ี 
ยังไม่ชำาระหน้ี ลูกหน้ีจึงตกเป็นผู้ผิดนัด”

๑. โดยท่ัวไปจะเข้าใจกันว่าเม่ือหน้ี 
ถึ ง กำ า หนดชำ า ร ะแ ล้ ว ลูกห น้ี ไ ม่
ชำาระหน้ีย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดทันที  
ซ่ึงเป็นการเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ถ้านำา
บทบัญญัติวรรคสองท่ีเป็นกรณีลูกหน้ี
ผิดนัดโดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตือน ซ่ึงเป็น
กรณีเฉพาะมาบัญญัติเป็นวรรคหน่ึง  
และนำาบทบัญญัตวรรคหน่ึงท่ีเป็น
กรณีลูกหน้ีผิดนัดโดยเจ้าหน้ีต้อง
เตือนซ่ึงเป็นกรณีท่ัวไป มาบัญญัติไว้ 
ในวรรคสอง จะทำาให้ง่ายต่อการศึกษา
ทำาความเข้าใจในเร่ืองลูกหน้ีผิดนัด
ย่ิงกว่า               
๒. คำาว่า “วันแห่งปฏิทิน” น้ัน ไม่ชัดเจน
พอท่ีจะครอบคลุมถึงเดือนและปีแห่ง
ปฏิทิน ท้ังท่ีกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแต่เฉพาะวันในปฏิทินเท่าน้ัน 
ถ้าใช้ถ้อยคำาว่า “เวลาแห่งปฏิทิน”  
จะชัดเจนและครอบคลุมข้ึน
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“...กฎหมายนี้มีช่องโหว่เสมอ ถ้าเราถือโอกาสในการมีช่องโหว่ของกฎหมาย

เพื่อการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่เลวทราม และทำาให้นำาไปสู่ความหายนะ

แต่ถ้าใช้ช่องโหว่ในกฎหมายเพื่อสร้างสรรค์ เป็นการอุดช่องในกฎหมายนั้นเองแล้ว  

ก็เป็นการป้องกันมิให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางทุจริต ...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายท�าภาพถ่ายทางอากาศ 

และดาวเทียมในการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน�้าทางเหนือของประเทศไทย 
ณ โรงแรมรินค�า จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 59

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 หากจะกล่าวถึง	 “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” หรือ “Criminal 
Justice Performance Indicators”	นัน้	 ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ามารถท�าให้ทราบถงึข้อบกพร่อง
หรอืประเดน็ปัญหาต่าง	ๆ 	ของกระบวนการยตุธิรรมได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ในการก�าหนด 
ยุทธศาสตร์และวางแผนแก้ไข	 รวมทั้งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ก�าหนดนโยบายหรือผู ้ที่ม ี
อ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูป	 โดยผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ	
ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคมต่อ
กระบวนการยติุธรรมในภาพรวม	ตลอดจนช่วยส่งสญัญาณไปยงัทกุภาคส่วนให้ตระหนักถงึความจ�าเป็น 
ในการปฏิรูปและรับทราบผลของการปฏิรูปได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงให้ความส�าคัญต่อการทดลองและการน�าตัวช้ีวัดมาใช้กับกระบวนการต่าง	 ๆ	 เพื่อเป้าหมายในการ
ประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กร	 และยังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ทีส่ามารถสะท้อนหรอืประเมินหลักนิตธิรรมของแต่ละประเทศได้อย่างชดัเจน	ดงัจะเหน็ได้จากแนวทาง
ในการจัดท�า	“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม”	ในระดับสากล	อาท	ิ“The United Nations Rule of Law 
Indicators”	ขององค์การสหประชาชาติ	เพือ่ช่วยในการตรวจสอบสภาพและประสทิธภิาพขัน้พืน้ฐาน
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	และ	“The WJP Rule of Law 
Index”	ของโครงการยุตธิรรมโลก	(The	World	Justice	Project)	เพือ่ประเมนิผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่าง	ๆ๒ 

 ๑จัดโดย	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
ร่วมกับส�านักงานกิจการยุติธรรม	(สกธ.)	ในโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด”	ในวันพุธที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องกรุงเทพ	
โรงแรมรอยัล	ซิตี้	ถนนบรมราชชนน	ีเขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร.
 ๒สถาบันเพ่ือการปฏิรูปและการส่งเสริมนโยบายทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ประเทศแคนาดา	(The	International	
Centre	for	Criminal	Law	Reform	and	Criminal	Justice	Policy	-	ICCLR),	แนวทางการจดัท�าและการใช้ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา,	หน้า	๘,	สืบค้นจากเว็บไซต์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	 (สธท.)	หรือ	Thailand	
Institute	of	Justice	(TIJ)	(www.tijthailand.org).

๑

การปฏิรูปประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด
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การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

จุลนิติ

	 จากประโยชน์และความส�าคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว	
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อน
การปฏริปูประเทศ	ได้พจิารณาเห็นว่าควรมกีารเตรยีมความพร้อมในด้านกระบวนการยตุธิรรมของไทย 
ให้ก้าวไปข้างหน้าตามมาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	ซึง่ไม่เพยีงแต่จะช่วยอ�านวยความยตุธิรรม 
และการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น	 ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยรวมในสายตา
นานาชาติ	ซึง่ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศด้วย	ดังนัน้	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏรูิป 
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ร่วมกับส�านักงาน
กิจการยุติธรรม	(สกธ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท�าฐานข้อมูล	ดัชนีชี้วัดด้านกระบวนการ
ยติุธรรม	(Justice	Index)	และรายงานแนวโน้มสถานการณ์ด้านกระบวนการยตุธิรรมของประเทศ	จงึได้ 
ก�าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ในหัวข้อ	 “การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	ที่ผ่านมา	
ทัง้นี	้เพื่อเผยแพรแ่นวคิดในการปฏริปูประสิทธภิาพกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาโดยใชก้ารประเมนิ 
เป็นตัวชี้วัด	 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ 
ที่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถใช้ติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยตุธิรรม	อนัเป็นการช่วยเพิม่ความโปร่งใสและคณุภาพในการด�าเนินงานของบคุลากร
ในกระบวนการยตุธิรรม	รวมทัง้เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	และข้อมลูข้อเสนอแนะเก่ียวกบั 
การพฒันาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย	ซึง่การสมัมนาในครัง้นี้	 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์	 รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม	คนทีห่นึง่	ได้กล่าวเปิดการสมัมนา	โดยม	ีพลโท กฤษณะ บวรรตันารกัษ์	รองประธาน 
กรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	คนทีส่าม	และประธาน
อนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน	เป็นผู้กล่าว
รายงาน
	 จากน้ัน	 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การสนับสนุนของส�านักงานกิจการยุติธรรมต่อการปฏิรูป
ตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”	 โดย	 นางศิวากร	 คูรัตนเวช	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการ
ยุติธรรม	รวมทั้งมีการจัดเวทีอภิปราย	ในหัวข้อ	“หลักการและประสบการณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับ 
กระบวนการยุติธรรม”	 โดย	 นายวิพล	 กิติทัศนาสรชัย	 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด	 
และอนกุรรมาธกิารปฏริปูการเพิม่ประสทิธภิาพในการอ�านวยความยตุธิรรมเพือ่ประชาชน		พนัต�ารวจโท	 
ดร.ชวนัสถ์	 เจนการ	 ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม		 
นายณรงค์	 บุญโญ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ	 กองส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	และ	ดร.เกียรติอนันต์	
ล้วนแก้ว	 ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย	 ศูนย์บริการวิจัย	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ทั้งนี้	 โดยมี
สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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จุลนิติ

 นางศิวากร คูรัตนเวช ผู ้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง  
“การสนบัสนนุของส�านักงานกจิการยุตธิรรมต่อการปฏริปูตวัชีว้ดักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา” 
โดยสรุปว่า	งานด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น	มีความจ�าเป็นต่อการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น 
แก่สังคม	 ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 การคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน	รวมทัง้การบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้เกดิความสะดวกแก่ประชาชน	 
แต่เนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีอยู่หลายองค์กรและมีหน้าที ่
รับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกัน จึงมีปัญหาในการบริหารงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่ยังไม่มีความเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรม 
ของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน	 และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การอ�านวย 
ความยติุธรรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม	จงึได้มกีารตรา	“พระราชบญัญตัิ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”	 เพื่อจัดตั้ง	 “คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”	 ซึ่งเรียกโดย่อว่า	 “กพยช.”	 ขึ้น๓	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นองค์กรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	 ในการร่วมกันวางแผน	 การบริหารงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในกระบวนการยุติธรรม	 ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป	ทั้งนี้	ได้ก�าหนดให	้“ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” 
หรอืทีเ่รยีกโดยย่อว่า	“สกธ.”	เป็นหน่วยงานรับผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ	และมอี�านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ดังนั้น	 จากการที่	 “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”	 ถูกจัดตั้งขึ้น 
เพื่อเป็นเวทีสะท้อนปัญหาและประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านงานยุติธรรม	
รวมท้ังก�าหนดแผนการด�าเนนิงานด้านกระบวนการยตุธิรรมในภาพรวมของประเทศ	เพือ่ให้การพฒันา
กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ	ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือ “สกธ.” ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรกลางในการ 
บรูณาการและประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม และหน่วยงานต่าง ๆ   

 ๓พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) มีองค์ประกอบ ดังนี้
	 	 (๑)	 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ	
	 	 (๒)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นรองประธานกรรมการ	
	 	 (๓)	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวน	๒๕	คน	 ได้แก ่ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการ 
เนติบัณฑิตยสภา นายกสภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง 
ให้เหลือ	๑	คน	คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแห่งซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนส�านักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้ง 
จากคณะรัฐมนตรีจ�านวน	๓	คน	เป็นกรรมการ	
	 	 (๔)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม	เป็นเลขานุการ	และ
	 	 (๕)		ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน	๒	คน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ.
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จุลนิติ

รวมถึงองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ในการบริหารงานยุติธรรม และการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่จะใช ้
เป็นแผนงานหลักในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมร่วมกันอีกด้วย
	 นอกจากนี	้ยงัมบีทบาทในการรบัผดิชอบด�าเนนิการจดัท�า	“งบประมาณบรูณาการด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม”	ซึ่งจะท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง	ๆ	โดยเฉพาะเรื่องแผนแม่บท	ด�าเนินงานไปได้โดยมี 
งบประมาณจัดสรรอย่างเหมาะสม	 เพราะสามารถลดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความซ�้าซ้อน 
ภายใต้แผนจัดสรรงบประมาณได้	และยงัท�าให้เหน็ภาพรวมของการใช้จ่ายเงนิงบประมาณในกระบวนการ 
ยุติธรรมว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชน 
ได้อย่างถูกจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	เมื่อพิจารณา	“ตัวชี้วัด”	ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานหรือวัดความส�าเร็จของ
การด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	แล้วจะพบว่า	หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมได้มกีารจัดท�าและเร่ิมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานแล้ว	 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการของหน่วยงานนั้น	 ๆ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลและสถิติ 
ที่จัดเก็บดังกล่าว	 จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดท�าตัวชี้วัดระดับผลผลิต	 (Output	 Indicators)	 
และตัวชี้วัดระดับกิจกรรม	 มากกว่าที่จะเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	 กล่าวคือ	 ข้อมูลสถิติที่ได้จากการ
ปฏบัิติงานนีท้�าให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้ท�ากิจกรรมใดบ้างในรอบการประเมนิ	เช่น	สถติกิารจบักมุ 
ผู้กระท�าความผิด	 หรือการเสนอส�านวนคดีเพื่อสั่งฟ้อง	 มากกว่าการสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ที่หน่วยงานได้ท�าขึ้นนั้นสามารถส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อย 
เพียงใด	 เช่น	 จ�านวนตัวเลขหรือสถิติที่แสดงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนในสังคม
สามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้ในเรือ่ง 
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมหรือปัญหาการเลือกปฏิบัต	ิและสถิติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด�าเนนิคด ีย่อมท�าให้ทราบว่าการด�าเนนิคดมีีความล่าช้าหรอืไม่	หรอืสามารถใช้ประเมนิประสทิธภิาพในการ 
พิจารณาคดีหรือสาเหตุของการใช้เวลาที่ล่าช้าเกินควร	 เป็นต้น	ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดเก็บ 
และการบริหารจัดการข้อมูลสถิตเิก่ียวกบักระบวนการยตุธิรรมในส่วนต่าง ๆ  ให้เป็นมาตรฐานหรอืเกดิ 
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นฐานข้อมูลส�าคัญในการจัดท�ารายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศให้นานาชาติได้เห็นถึงความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือของระบบประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย และเป็นพยานหลักฐานท่ีจะยืนยันหรือพิสูจน์ 
ข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ปรากฏอย่างชัดเจน 
โดยส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	 
ซึง่มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการพฒันา	“ระบบเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมลูด้านกระบวนการยุตธิรรม” 
(Data Exchange Center หรือ DXC)	 จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการน�าไปวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ตามตวัชีว้ดั	เพือ่หาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพของกระบวนการยตุธิรรมไทย 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป	
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 ส�าหรับการอภิปรายในหวัข้อ “หลกัการและประสบการณ์เกีย่วกบัตวัชีว้ดัเกีย่วกบักระบวนการ
ยุติธรรม” นั้น มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด และอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน	ได้กล่าวว่า	ในฐานะที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการศึกษาและด�าเนินการจัดท�ารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	สภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ	เรือ่ง	การปฏริปูประสทิธภิาพ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมนิเป็นตวัชีว้ดั	ซ่ึงผ่านความเหน็ชอบจากสภาขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศแล้วนัน้	ได้พจิารณาเหน็ว่า	นับตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั	กระบวนการยตุธิรรมของไทย 
ได้ผ่านการปฏิรูปและพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ที่มีการ
ประกาศใช้บังคบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ซึง่ถือเป็นฉบบัทีเ่ปรยีบเสมอืน
เป็นการน�าประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาบญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญ	และมกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างของหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทีส่�าคญั	ๆ 	อาท	ิการแยกกรมอัยการออกจากกระทรวง
มหาดไทยให้มคีวามอสิระมากข้ึนและมาอยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของนายกรฐัมนตรี	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	 
การแยกกรมต�ารวจออกจากกระทรวงมหาดไทย	และจัดตัง้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตขิึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	 
การแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้งานตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ�านาจอธิปไตยมีความ
อิสระในทางบริหารมากขึ้นและต่อมามีการตั้งส�านักงานศาลยุติธรรมขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 การตั้ง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นในกระทรวงยุติธรรม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	เพื่อรองรับกับอาชญากรรมยุคใหม ่
ทีไ่ร้พรมแดนและสลับซบัซ้อนได้อย่างทนัการณ์	และก�าหนดให้พนักงานอยัการท�างานร่วมกับพนกังาน 
สอบสวนในคดีพิเศษได้อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายที่ทันสมัยในการรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ	 การฟอกเงิน	 ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่งทุกระดับ	 และปรับระบบเงินเดือนของผู้พิพากษา
และพนักงานอัยการให้มีอัตราที่สูงขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาศึกษาของเยาวชน	เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและประชาชนยังไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทย 
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพราะขาดระบบการติดตาม 
และประเมินผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่ดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การบริหาร
จัดการข้อมูลและการจัดท�าตัวชี้วัดของกระบวนการยุติธรรมไทยมีสภาพปัญหาที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้
	 (๑)		หน่วยงานแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างมีการจัดท�าตัวชี้วัดของตนเอง 
ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างท�าหรือปราศจากทิศทางและจุดหมายที่สอดคล้องกัน	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นหน่วยงาน
ในกระบวนการเดียวกันซึ่งการอ�านวยความยุติธรรมของแต่ละหน่วยงานน้ันต้องมีการเช่ือมโยงกัน 
โดยตลอด	ดังนั้น	ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานจึงอาจจะขัดแย้งหรือไม่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
	 (๒)		ตวัชีว้ดัส่วนใหญ่ท่ีด�าเนนิการจดัท�าอยูไ่ม่สามารถสะท้อนถงึหวัใจหรอืแก่นสารของภารกจิ
ส�าคญัของหน่วยงาน	ซึง่ส่งผลต่อโอกาสทีจ่ะได้น�าผลของตวัชีวั้ดมาศกึษาทบทวนเพือ่พจิารณาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
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	 (๓)		ตัวชี้วัดไม่มีความเสถียรหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี	 ซ่ึงท�าให้ไม่ได้รับประโยชน์ 
จากตัวชีวั้ดเท่าท่ีควร	เพราะไม่สามารถสะท้อนสภาพความเปลีย่นแปลงท้ังทางบวกและทางลบในแต่ละปี	 
(over	the	year)	และทั้งในระยะสั้น	(๔	-	๙	ปี)	และระยะยาว	(๑๐	ปีขึ้นไป)
	 (๔)		กระบวนการก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระบบปิด	 โดยแต่ละหน่วยงานจะเลือกตัวชี้วัดเองเพื่อให้
สามารถท�าคะแนนตามเป้าหมายได้ไม่ยาก	 และนิยมใช้ตัวชี้วัดในระดับผลผลิต	 (output)	 และระดับ
กิจกรรม	(activity)	เท่านั้น
	 (๕)		ขาดตัวชีว้ดัท่ีสะท้อนภาพและผลในระดับผลกระทบ (impact) และผลลัพธ์ (outcome) 
ที่มีต่อสังคม	 รัฐบาลและประชาชนจึงไม่อาจทราบได้ว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ด้านหนึ่งด้านใดนั้น	 แท้จริงแล้วปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาใด	 เพราะสาเหตุใด	 และเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีข้ึน 
ด้านใดบ้าง	 เนื่องจากขาดการน�าผลตามตัวชี้วัดมาประกอบเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรค	 รวมทั้งสาเหตุของจุดอ่อนและจุดแข็ง	 จึงท�าให้ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าหลังจากผ่าน 
การปฏิรูปไปแล้ว	 ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดหรือไม่	 และในประการที่ส�าคัญสังคมได้ผลจาก 
การปฏิรูปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 จึงท�าให้ขาดการมองผลในภาพรวมของเครื่องมือทางกฎหมาย 
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ร้ายแรง	 เช่น	 ผลของการป้องกันและปราบปราม 
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ซึ่งนอกจากต�ารวจ	อัยการ	และศาลแล้ว	 
ควรให้กรมสอบสวนคดีพเิศษ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	และส�านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	เข้ามาร่วมก�าหนดตวัช้ีวดัเพือ่เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานร่วมกนั	 
นอกจากนี้	 เมื่อขาดตัวชี้วัดที่ตรงตามแก่นสารของภารกิจส�าคัญของหน่วยงานแล้ว	 จึงท�าให้ขาด 
การท�างานทีถ่่ายทอดลงมาสูข่องเจ้าหน้าทีแ่ต่ละรายให้สร้างผลงานได้อย่างตรงจดุ	ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ตามแก่นสารของวิชาชีพได้
 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดท�าตัวชี้วัดของกระบวนการ 
ยุติธรรมไทยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในประการต่าง ๆ ดังนี้๔

	 (๑)		การปฏริปูการก�าหนดตวัชีว้ดัของทุกหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม โดยให้ร่วมกันก�าหนด
ตวัชีว้ดัของแต่ละส่วนงานและหน่วยงาน รวมท้ังของกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ พร้อมท้ังให้การ
ก�าหนดตัวชี้วัดมีกระบวนการเป็นระบบเปิด ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมด้วย
	 	 	ทั้งนี้	ควรใช้กลไกของพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๙	
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 โดยตั้ง	 “คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูป 
การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ 
ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม	 ได้แก่	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	

 ๔คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,	
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ เร่ือง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด,	เอกสารแนบระเบียบ 
วาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๓๗	วันจันทร์ที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙,	หน้า	๑๗	-	๑๙,	สืบค้นจากเว็บไซต์ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsadoc2558.html).
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ส�านกังานอยัการสงูสุด	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน	 กรมคุมประพฤต	ิ กรมราชทัณฑ์	 และสภาทนายความ	 โดยมีผู้แทนจากส�านักงานกิจการ
ยุติธรรม	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (องค์การมหาชน)	 และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
การเพิม่ประสิทธิภาพในการอ�านวยความยตุธิรรมเพือ่ประชาชน	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป	 รวมอยู่ด้วย	 เพื่อเปลี่ยน
กระบวนการจัดท�าตัวชี้วัดจากลักษณะท่ีต่างหน่วยงานต่างก�าหนดตัวชี้วัด	 เป็นการก�าหนดโดยการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (๒)		การปฏิรูประบบการจัดเกบ็และบรหิารจดัการข้อมลูและสถติเิกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม
ในส่วนต่าง ๆ  ให้เกดิความเป็นหนึง่เดยีวกนั	เพือ่รองรบัระบบการประเมนิแบบใหม่ทีต้่องอาศยัข้อมลู
และสถติริะหว่างส่วนงานต่าง	ๆ 	ทีส่อดคล้องกัน	โดยให้ทกุหน่วยงานปรบัปรงุระบบการจัดเกบ็และการ
บริหารจัดการข้อมูลสถิติของตน	 แล้วเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยัง	 “ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านกระบวนการยุติธรรม”	(Data	Exchange	Center	:	DXC)	เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล
และสถิติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วน	 และสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห ์
และสังเคราะห์ตามตัวชี้วัดแบบใหม่
	 (๓)		การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้น�าองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร
องค์กรเพือ่ผลลัพธ์	(result-base	performance	management	system)	ตามตวัชีว้ดัท่ีมาจากข้อมลู
และหลกัฐานเชงิประจกัษ์	อนัเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวช้ีวัดเพือ่น�าพาองค์กรไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจดุและมเีป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม	นอกจากนี	้ควรสร้างกลไกในการตดิตามและประเมนิความคบืหน้า 
ในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป	 รวมทั้งการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้ 
ตัวช้ีวัดในระบบใหม่	เพื่อพิจารณาทบทวนและเก็บข้อมูลไว้ส�าหรับปรับแต่ง	(f	ine	tune)	ตัวช้ีวัด 
ตามความจ�าเป็น
	 (๔)		ผูน้�าของแต่ละองค์กรควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการขบัเคลือ่น	(commitment)  
พร้อมทั้งสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผน 
ด้วยตนเองให้มากทีส่ดุและใช้บรษิทัทีป่รกึษาเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นอย่างยิง่เท่าน้ัน	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่นองค์กร
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	(ownership)	ในยุทธศาสตร	์เป้าหมาย	และตัวชี้วัดของตนให้มากยิ่งขึ้น
	 (๕)		เมื่อได้ด�าเนินการตามแผนปฏิรูปแล้วในระยะหนึ่ง	ควรมีการประเมินความจ�าเป็นในการ
ตราหรอืปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	เพือ่ให้ทกุหน่วยงานต้องร่วมกันก�าหนดหรอืจัดท�าตามผลการประเมนิ
ของตัวชี้วัดตามแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว
	 (๖)		การปฏิรูปการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด	 โดยน�าผลตามตัวชี้วัดมาประกอบการวิเคราะห์ 
ข้อบกพร่อง	รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม	เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิรูปให้ตรงจุด
	 (๗)		การก�าหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยควรมีการแถลงผลการประเมินจากตัวชี้วัดร่วมกัน 
ต่อประชาชนเป็นประจ�าทุก	๒	ปี	หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเห็นสมควร	 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจกระบวนการยุติธรรมได้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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	 	 (๘)		การน�าผลที่ได้จากตัวชี้วัดในมิติท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�ารายงานของ
ประเทศไทยในเรือ่งต่าง ๆ 	เช่น	รายงานการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	และด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย	 เป็นต้น	 เพื่อแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย
	 	 (๙)		การจดัให้มกีระบวนการและวิธีการทีส่ามารถท�าให้ผูบ้รหิารระดบัสงูในกระบวนการยตุธิรรม 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การประเมิน 
เป็นตัวชี้วัด	 และเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและด�าเนินการร่วมกันโดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง ทั้งนี้	 การใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	 จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 
ดงันัน้	ควรมกีารประชาสัมพันธ์เพือ่ส่ือสารให้สาธารณะเกิดเข้าใจตรงกันว่าเรือ่งดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิดกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	อัยการ	ศาล	
หรือเรือนจ�า
	 (๑๐)		การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอก
ภาคราชการ	เพื่อรับยืนยันหรือรับประกันว่าการด�าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปตามแผน	
การปฏิรูปดังกล่าวจะได้รับการสานต่อหรือด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง	

 นายณรงค์ บุญโญ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการพฒันาระบบราชการ กองส่งเสรมิการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗	 เป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการจัดท�า	 
“ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ”	ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรโดยน�า 
ตัวชี้วัดมาใช้	หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า	“KPI”	(Key	Performance	Indicators)	มาเป็นตัวชี้วัดผลงาน 
หรอืความส�าเรจ็ของงาน	แต่จะด�าเนนิการเฉพาะส่วนราชการ	ซึง่หมายความถงึ	๑๕๓	กรม	๒๐	กระทรวง	
และ	 ๗๖	 จังหวัด	 โดยส่วนราชการจะเป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาล	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 
และเป้าประสงค์ของแต่ละส่วนราชการเอง	 ก่อนที่จะมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดนั้น 
และจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการต่อไป	ทัง้นี	้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุ
แนวทางในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีพัฒนาการแบ่งออกได้เป็น	๓	ยุค	
ดังนี้
 ยุคเริ่มแรก (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็นยุคที่ต้องการสร้างความคุ ้นเคย 
หรอืเตรยีมความพร้อมของการประเมนิประสทิธิภาพ	ดงันัน้	วธิกีารประเมนิผลการปฏบิติัราชการ	หรอื	KPI 
จะวดัจากผลส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็	(Pass/Fail)	หรอืการปฏบิตัติามขัน้ตอนการด�าเนินงาน	(Milestones)	
และเน้นการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต	(Output)	เป็นหลัก
 ยุคที่สอง (ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖)	การประเมนิผลตวัชีว้ดัจะเน้นผลลพัธ์	(Outcome)	
เป็นส�าคัญ	และการจัดท�าตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน	 (Joint	 KPIs)	 กล่าวคือ	
แต่เดิมการก�าหนดตวัช้ีวัดจะมลัีกษณะต่างคนต่างท�างาน	แต่ส�าหรบัภารกิจบางอย่างจ�าเป็นต้องท�างาน
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ร่วมกันและไม่สามารถด�าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	เช่น	เรื่องยาเสพติด	
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิกระทรวงการต่างประเทศ	และกระทรวงยตุธิรรม	
ต้องก�าหนดตัวชี้วัดหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน	
 ยุคที่สาม  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)	การจัดท�าตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นก�าหนดตัวชี้วัด 
ร่วมกันกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด	 (Function-Area	 KPIs)	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญและ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด	 รวมทั้งน�าตัวช้ีวัด
ตามมาตรฐานสากล	(International	KPIs)	มาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพตัวชี้วัดด้วย
	 ทั้งนี้	 ดังได้กล่าวแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลตาม	 
“ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ”	 ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	
พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๓/๑๕	และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๑๒	และมาตรา	๔๕๖	แต่ในปัจจุบันนั้นจะเป็นไปตาม	“มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”	 ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๕/๒๕๕๙๗ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๙	เห็นชอบแบบการประเมินส่วนราชการตามค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาล	 และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 รวมทั้ง 
เพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศดังกล่าว	
 ดังนั้น การประเมินส่วนราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็นการประเมินตาม 
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ซึ่งประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
 ตัวชี้วัดที่ ๑		ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน	(Functional	Based)
 ตัวชี้วัดที่ ๒		ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร	์(Agenda	Based)
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ประสทิธิภาพในการด�าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ทีห่รอืการบรูณาการการด�าเนนิงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน	(Area	Based)

 ๕มาตรา ๓/๑	บัญญัติว่า	“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ	
ความมีประสิทธิภาพ	 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น	
การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่	การกระจายอ�านาจตดัสนิใจ	การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนมีผู ้รับผิดชอบต่อผลของงาน	การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให ้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน	ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ส่วนราชการต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่โีดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค�านงึถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตัริาชการ	การมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน	การเปิดเผยข้อมูล	การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ”
 ๖มาตรา ๑๒	ก�าหนดว่า	“เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ	์ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)	อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตร	ีเพือ่ก�าหนดมาตรการก�ากบัการปฏบัิตริาชการ โดยวธิกีารจดัท�าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
หรือโดยวิธีการอื่นใด	เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ”	และมาตรา ๔๕	ก�าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ	 คุณภาพการให้บริการ	 ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ	ความคุ้มค่าในภารกิจ	ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก�าหนด.
 ๗ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิที่	๕/๒๕๕๙	เรื่อง	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ลงวันที	่
๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกโดยอาศัย
อ�านาจตามมาตรา	 ๔๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 เพื่อก�าหนดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน.
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 ตัวชี้วัดที่ ๔			ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมและการให้บรกิารประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ	(Innovation	Based)	และ
 ตัวชี้วัดที่ ๕			ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ	(Potential	Based)
 อนึง่ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่าง “การจัดท�าค�ารบัรองการปฏิบัติราชการ” กับ “การประเมนิ 
ส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ” แล้วจะพบว่ามคีวามแตกต่าง 
กันในประการที่ส�าคัญ ดังนี้
	 ๑.	 ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการเป็นระบบการวดัผลสมัฤทธิท์ีม่กีารลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร	
และมีคณะกรรมการเจรจาฯ	เป็นผู้พิจารณาตัวชี้วัด	น�้าหนัก	และเกณฑ์การให้คะแนนกับส่วนราชการ	
แต่การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบติัราชการเป็นระบบการ
วดัผลสมัฤทธ์ิทีเ่ช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) แนวทาง 
การพฒันาประเทศไทย ๔.๐ และการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ซึง่ก�าหนดค่าเป้าหมายชดัเจนและไม่มขีัน้ตอนการเจรจาตวัชีว้ดั ท�าให้สามารถวดัผลไปยงัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ 
	 ๒.	 ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของหน่วยงานกลางตามระบบการจัดท�าค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการไม่มีการ 
บรูณาการร่วมกนั	ท�าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงไปสูเ่ป้าหมายระดับชาติได้	แต่การประเมนิส่วนราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการมกีารบรูณาการตัวชีว้ดัระหว่างหน่วยงานกลาง 
ของส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในเอกสารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน และ
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ป	ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย	 ๔.๐	 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	
สามารถประเมินผลผ่านระบบออนไลน์	(Online)	ท�าให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
	 ๓.	 ค�ารับรองการปฏิบัติราชการมีการประเมินผลเป็นรายปี	แต่การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัริาชการมกีารประเมนิ ๒ รอบ	ซึง่สามารถใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและสามารถน�าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คุณ 
ให้โทษต่อหน่วยงาน	ลดความซ�า้ซ้อน	และภาระกับส่วนราชการ
	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ที่ผ่านมา	ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องระดับความส�าเร็จในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ภาพลักษณ์ปัญหา
คอร์รัปชัน	 ร้อยละของผู้กระท�าความผิดซ�้า	 การมีการศึกษาและมีงานท�าของผู้ที่เคยกระท�าความผิด	
การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Monitoring	:	EM)	มาใช้ในการควบคุมผู้กระท�าความผิด 
แทนการจ�าคุกในเรือนจ�า	 และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
ซึง่ตัวชีว้ดัต่าง	ๆ 	ดงักล่าวจ�าเป็นทีท่างส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการต้องให้ความส�าคญั
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หรอืน�ามาพจิารณาประกอบการก�าหนดตวัชีว้ดัหรอืการประเมนิส่วนราชการทีเ่ชือ่มโยงหรอืสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	๒๐	ปี	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่๑๒		แนวทางการพฒันา 
ประเทศไทย	๔.๐	และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	รวมทัง้แผนบรูณาการงบประมาณต่าง	ๆ 	ทัง้นี	้เพือ่ส่งเสรมิ 
การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน	์ 
“มัน่คง	ม่ังคัง่	ย่ังยนื”	ตามหลักการและแนวทาง	การประเมินผลการปฏิบติัราชการประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ต่อไป

 พันต�ารวจโท ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
ส�านกังานกิจการยตุธิรรม	ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	แม้ว่าระบบราชการไทยจะมกีารน�าตวัชีว้ดัแบบ	KPI	
มาใช้ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ก็ตาม	แต่ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาพบว่า	ตัวชี้วัดที่น�ามาใช้นั้นไม่สามารถใช้บังคับกับองค์กรอิสระหรือส่วนราชการท่ีไม่อยู่ 
ภายใต้ก�ากับของฝ่ายบริหาร อาทิ ศาล และอัยการได้ จึงส่งผลท�าให้ KPI ไม่สามารถใช้ชี้วัด
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานได้ทกุหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ทัง้ ๆ  ท่ีกระบวนการยตุธิรรม 
มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน	ซึ่งการด�าเนินการใด	ๆ	จะส�าเร็จลุล่วงได้	 ไม่สามารถ 
ด�าเนินการโดยล�าพังเพียงหน่วยงานเดียว	 รวมทั้ง	 KPI	 ที่จัดท�าขึ้นยังเป็นเพียงตัวชี้วัดส�าหรับวัด 
ประสิทธิภาพของส่วนราชการในระดบัผลผลติมากกว่าระดับผลลัพธ์	ซึง่ให้ความส�าคญักบัคณุค่า	(Value)	
ในกระบวนการยตุธิรรม	เช่น	คณุค่าในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม	และการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มจัดท�าโครงการต้นแบบที่น�าตัวชี้วัด 
มาปรับใช้	(Pilot	Project)	โดยน�าตัวอย่างของโครงการยุติธรรมโลก	(The	World	Justice	Project)	 
มาทดลองใช้กับประเทศไทย	 ส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมเกิดความสนใจที่จะน�าเรื่องดัชนีชี้วัด 
ด้านกระบวนการยตุธิรรม	(Justice	Index)	มาปรบัใช้ในภาพรวมของทัง้ประเทศ	ซึง่เบือ้งต้นได้ด�าเนนิการ 
เรือ่งความปลอดภยัในชวีติ	ทรพัย์สนิ	และการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม	โดยจดัเก็บตวัอย่างและข้อมลู
จากทั่วประเทศตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความน่าเช่ือถือและเป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล	 จึงจ�าเป็นต้องน�าตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศมาพิจารณาศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับใช้กับประเทศไทยอย่างเหมาะสม	 โดยตัวอย่างตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมของต่างประเทศที่ส�าคัญ	ๆ	มีดังนี้
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 ๑. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลก (The WJP Rule of Law Index) 
	 	 โครงการยุติธรรมโลก	(The	World	Justice	Project	:	WJP)	ได้จัดท�าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม 
เพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามหลกันติธิรรมในแต่ละประเทศ	 โดยมตีวัชีว้ดัประกอบด้วย  
๘	เรื่อง	ดังนี้
  (๑) อ�านาจของรัฐบาลท่ีมีขีดจ�ากัด	 (constraints	 on	 government	 powers)	 ตัวชี้วัดนี ้
จะพจิารณาจากการบริหารงานของรฐับาลและเจ้าหน้าทีผู่ใ้ช้อ�านาจรฐัทีต้่องอยูภ่ายใต้กฎหมาย	และมอี�านาจ
จ�ากัดเพียงเท่าที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น
  (๒) การปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล	 (absence	 of	 corruption)	 ตัวชี้วัดนี ้
จะพจิารณาจากการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รปัชนัของหน่วยงานของรฐัในรปูแบบต่าง	ๆ	
ไม่ว่าจะเป็นการรับสินบน	การใช้อ�านาจโดยมิชอบ	หรือการทุจริตต่องบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ
  (๓) การบริหารราชการระบบเปิดหรอืการเปิดกว้างของรฐับาลในการให้ตรวจสอบการท�างาน 
(open	of	government)	ตัวช้ีวัดนีจ้ะพจิารณาจากการทีร่ฐับาลเปิดให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลู	กลไกในการ 
ร้องเรยีนหรอืเครือ่งมือส�าหรบัตรวจสอบการท�างานของรฐับาล	รวมทัง้การส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการพิจารณาก�าหนดนโยบายหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยตรง
  (๔) การคุม้ครองสิทธขิัน้พืน้ฐาน	(fundamental	rights)	ตวัชีว้ดันีจ้ะพจิารณาจากการรบัรอง
และคุม้ครองสทิธเิสรีภาพขัน้พืน้ฐานหรอืทีเ่ป็นทีย่อมรบักันตามกฎหมายระหว่างประเทศของประชาชน	
รวมทั้งการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมหรือปราศจากการเลือกปฏิบัติ
  (๕)  ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมอืงหรอืความเป็นระเบยีบและมัน่คงในสงัคม	(order	and	 
security)	ตวัช้ีวัดนีจ้ะพจิารณาจากความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	และความมัน่คงปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชน
  (๖) การบังคับใช้กฎหมาย (regulation	 enforcement)	 ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากในการ
บังคับใช้กฎหมาย	รวมถึงกฎ	ระเบียบ	และค�าสั่งที่ออกมาใช้บังคับอย่างเป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	และ
เกิดประสิทธิผล
  (๗)  ความยุตธิรรมทางแพ่ง	(civil	justice)	ตวัชีวั้ดน้ีจะพจิารณาจากการเข้าถงึและการได้รบั 
ความเป็นธรรมธรรมในการด�าเนินคดีแพ่งของประชาชน	 รวมทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด�าเนินคดีอย่างสมควรและเหมาะสม
  (๘)  ความยุติธรรมทางอาญา	(criminal	justice)	ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาระบบการสอบสวน
และการด�าเนินคดีทางอาญาที่รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และไม่มีการล�าเอียงหรือเลือกปฏิบัติ	 รวมท้ัง 
การเยียวยาแก้ไขผู้เสียหายและการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ	
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 ๒. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (Rule of Law Indicators) 
	 	 องค์การสหประชาชาตไิด้พฒันาดชันีชีวั้ดหลกันิตธิรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสภาพ
และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	โดยมีชุดตัวชี้วัดดังนี้๘

  (๑) การประเมินประสิทธิภาพของต�ารวจ	มีตัวชี้วัดประกอบด้วย	๔	เรื่อง	ดังนี้
     (๑.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ข้อนี้จะพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและ 
ผลผลิต	รวมทั้งความเชื่อมั่นจากสังคม
     (๑.๒) ความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนี้จะพิจารณาจากความเที่ยงตรง
และประสิทธิภาพของการตรวจสอบผูป้ระพฤตมิชิอบ	รวมทัง้ความโปร่งใสในการใช้อ�านาจและดลุพินจิ
     (๑.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๑.๔) สมรรถภาพ	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
  (๒) การประเมินประสิทธิภาพของศาลและอัยการ	มีตัวชี้วัดประกอบด้วย	๔	เรื่อง	ดังนี้
     (๒.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความเช่ือมั่นจากสังคม	 
การเข้าถึงความยุติธรรม	และประสิทธิภาพและความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
     (๒.๒) ความเท่ียงตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนีจ้ะพจิารณาจากความ
เที่ยงตรง	 เป็นกลาง	 และความเป็นอิสระ	 รวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
ผู้ประพฤติมิชอบ
     (๒.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๒.๔) สมรรถภาพ	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
  (๓) การประเมินประสิทธภิาพของหน่วยงานราชทัณฑ์ มตีวัชีว้ดัประกอบด้วย	๔	เรือ่ง	ดงันี้
     (๓.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ข้อนี้จะพิจารณาจากความมั่นคง	ปลอดภัย	และ
การเคารพกฎเกณฑ์	รวมทั้งสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
     (๓.๒) ความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้	 ข้อน้ีจะพิจารณาจาก
ความเที่ยงตรง	เป็นกลาง	และไม่เลือกปฏิบัต	ิรวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
ผู้ประพฤติมิชอบ
     (๓.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๓.๔) สมรรถภาพ ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
	 	 		 	ทั้งนี้	 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�าตัวชี้วัดดังกล่าว	 ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการส�ารวจ 
ความคดิเห็นของประชาชนและผู้เชีย่วชาญมากกว่าการอาศยัข้อมลูสถติเิก่ียวกับการจับกุม	การสบืสวน
สอบสวน	การสั่งคดี	หรือการพิจารณาตัดสินคดีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง	ๆ	

 ๘คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,	
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๔,	หน้า	๕	-	๖.
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 ๓. ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
  เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	เป็นกรอบทศิทางการพัฒนาของโลกภายหลงัปี	ค.ศ.	๒๐๑๕ 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๘)	 ที่องค์การสหประชาชาติ	 ก�าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 
(Millennium	Development	Goals	:	MDGs)	ทีส่ิน้สดุลงเมือ่เดอืนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยท่ีประชุม 
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	ครั้งที่	๗๐	(The	70th	session	of	the	United	Nations	General	 
Assembly)	เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๘	ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	(The	2030	
Agenda	for	Sustainable	Development)	และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	เพือ่ให้ประเทศต่าง	ๆ 	 
น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม๙	

โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ดังกล่าวประกอบด้วย	 ๑๗	 ตัวชี้วัด	 ซึ่งหลายตัวชี้วัดมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	อาทิ	เรื่องการลดความเหลื่อมล�้า	และสังคมเป็นสุข	

 

ภาพแสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ ตัวชี้วัด

 ดงันัน้	ในจดัท�าตวัชีว้ดัประสทิธภิาพกระบวนการยตุธิรรมของไทย	จึงได้มกีารน�าแนวคดิหรอืตวัช้ีวัด 
ของหน่วยงานระดับสากลดังกล่าวมาใช้ในการก�าหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีส�าคญั	ๆ 	ได้แก่	เรือ่งการคุม้ครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	การเข้าถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม	ประสทิธิภาพของกระบวนการยตุธิรรม	การคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ	
ระดบัความรนุแรงในการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกระท�าความผดิ	กลไกในการไกล่เกลีย่และระงบัข้อพพิาท	
การบ�าบัดและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด	 และความพึงพอใจของประชาชน	ทั้งนี้	 การติดตามข้อมูล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้
เห็นความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรม	 โดยการที่ส�านักงานกิจการ

 ๙ส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ(http://osthailand.nic.go.th).
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ยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	ได้มีการจัดท�าดัชนีชี้วัดกระบวนการยุติธรรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
ทรพัย์สนิ	และการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีผ่่านมา	จะเป็นฐานข้อมลูส�าหรบั
เปรียบเทียบสถานการณ์ของกระบวนการยุติธรรมในปีต่อไปได้อย่างดี	 อีกทั้งยังเป็นเหมือนเข็มทิศ 
ที่จะก�าหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 เพื่อขับเคลื่อนให้ 
ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียหาย	 รวมถึงช่วยเหลือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัย 
ธรุกิจบณัฑติย์ ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	ดชันชีีว้ดักระบวนการยติุธรรม	(Justice	Index)	เป็นความพยายาม 
ในการสะท้อนภาพความจรงิของภาวะอาชญากรรมและการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของประชาชน 
ในประเทศ	ทัง้นี	้เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง	อนัจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม	 รวมท้ัง 
ก�าหนดนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
	 โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีผ่่านมา	ส�านักงานกิจการยติุธรรม	กระทรวงยตุธิรรม	ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต	 ได้ด�าเนินการจัดท�า	 “ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการเข้าถึงความ
ยุติธรรม”	 ขึ้น	 โดยเป็นการส�ารวจสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยติุธรรม	และการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของประชาชน	ซ่ึงการจัดท�าดชันดีงักล่าว
ได้ด�าเนนิการตามมาตรฐานสากลหรอือ้างองิตามตวัชีว้ดัของโครงการยตุธิรรมโลก	(WJP)	และองค์การ
สหประชาชาติ	ส่วนการเก็บข้อมูลนั้นมีที่มาจาก ๓ แหล่งที่ส�าคัญด้วยกัน กล่าวคือ
 ๑. สถติทิางการ (Official Statistics)	จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนการยตุธิรรม	ได้แก่	
ต�ารวจ	อยัการ	ศาล	ราชทณัฑ์	กรมคมุประพฤติ	กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน	และกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ	 โดยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	มาประกอบ
 ๒. ข้อมูลการส�ารวจภาคประชาชน (Public Survey)	 โดยท�าการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล
จากประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน	จ�านวน	๔,๒๕๗	คน	จาก	๒๑	จังหวัดทั่วประเทศ
 ๓.  ข้อมูลการส�ารวจผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม (Expert Survey)	โดยสุ่มตัวอย่าง
จากตวัแทนผูป้ฏิบตังิานในหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการยตุธิรรม	และผูแ้ทนองค์กรความร่วมมือ 
ภาคเอกชน	(NGOs)	ที่ท�างานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม	จ�านวน	๔๒๑	คน
 การส�ารวจความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นการประเมินหรือ
ชี้วัดสถานการณ์ของกระบวนการยุติธรรม ๘ ด้าน ได้แก่ 
 ด้านที่ ๑		 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
 ด้านที่ ๒		 ความหวาดกลัวภัยของประชาชน	
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 ด้านที่ ๓		 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม	
 ด้านที่ ๔		 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	
 ด้านที่ ๕  หลักประกันสิทธิเสรีภาพและการอ�านวยความยุติธรรม	
 ด้านที่ ๖		 การปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด	
 ด้านที่ ๗		 ความพึงพอใจต่องานในกระบวนการยุติธรรม	และ
 ด้านที่ ๘		 ช่องทางและกลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาชน
	 โดยผลการส�ารวจปรากฏข้อค้นพบที่ส�าคัญ	ดังนี้๑๐

 - ประชาชนจ�านวนมากประสบเหตุอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนเป็นอันดับหน่ึง 
โดยจากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนพบว่า	 ร้อยละ	 ๘.๖	 ของครัวเรือนที่ท�าการส�ารวจ	 ระบุว่า 
ในช่วงปี		พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีผ่่านมาได้ประสบเหตอุาชญากรรมอย่างน้อย	๑	คร้ัง	โดยกลุม่ครวัเรอืนทีป่ระสบ
เหตุนี้ระบุว่าเป็นเรื่อง	 “คดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนที่พักอาศัย”	 มากเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ	 ๓๘.๗	 
ของผูป้ระสบเหตทุัง้หมด,	ร้อยละ	๑๒	ถกูขโมยทรัพย์หรอืพยายามขโมยยานพาหนะ,	ร้อยละ	๑๐	ถกูปล้น 
และจี้ชิงทรัพย์,	 ร้อยละ	 ๖.๗	 ถูกท�าร้ายหรือพยายามท�าร้ายร่างกาย,	 ร้อยละ	 ๕.๓	 ถูกวิ่งราวทรัพย์	 
และร้อยละ	๒๗.๓	เป็นเรื่องอื่น	ๆ	เช่น	ล้วงกระเป๋า	กรรโชกทรัพย์	แชร์ลูกโซ่	ถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิด
ทางอนิเตอร์เนต็	เป็นต้น	โดยครวัเรอืนภาคตะวนัตกและภาคตะวันออกตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมสงูสดุ
ร้อยละ	๑๑.๑	และ	๑๐.๖	ตามล�าดับ
 -  ความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมค่อนข้างต�า่	จากการจัดเกบ็ข้อมลูดชันชีีว้ดัด้านต่าง	ๆ 	เกีย่วกับ 
สถานการณ์ภัยอาชญากรรม	 พบว่าประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมรอบตัวค่อนข้างต�่า 
โดยประชาชนเห็นว่าปัญหา	“ยาเสพติด”	และ	“การพนัน”	 เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด	แต่เมื่อ 
พจิารณาถงึการรบัรูภั้ยอาชญากรรมในภาพรวมของประเทศกลบัเป็นไปในทศิทางตรงข้าม	โดยประชาชน 
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	๗๕.๑	 เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมของประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น	 อย่างไรก็ด	ี 
ส่วนใหญ่แล้ว	(ร้อยละ	๗๑.๖)	ประชาชนยงัรูส้กึว่าสถานการณ์อาชญากรรมในเขตชมุชนทีพ่กัอาศยัของตน 
ไม่ได้รุนแรงขึ้นตามสภาวะอาชญากรรมที่ตนรับรู้ในภาพรวมของประเทศ
 -  บทบาทการอ�านวยความยุติธรรมของต�ารวจ ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น	จากข้อมูลพบว่า	 
หน่วยงานที่ประชาชนมาขอรับบริการมากที่สุด	 ได้แก	่ต�ารวจ	 (ร้อยละ	๕๓.๗)	ฝ่ายปกครอง	 (ร้อยละ	 
๒๑.๖๓)	และหน่วยงานท้องถิน่	(ร้อยละ	๑๘.๑๔)	โดยงานบรกิารเกีย่วกับกระบวนการยตุธิรรมทีป่ระชาชน 
เห็นว่ามีปัญหาและมีความพึงพอใจในการให้บริการต�่า	 คือ	 การจัดให้มีการไกล่เกลี่ย	 การเรียกร้อง 
ค่าเสียหาย	การติดตามแจ้งความคืบหน้าของคดี	และการสืบสวนติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย

	 ๑๐ข้อมลูจากการแถลงผลการจดัท�าดชันชีีว้ดัความปลอดภยัในชวีติทรพัย์สนิและการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทย 
(Thai	Justice	Index)	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวง
ยุติธรรม	(http://prministry.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1805&filename=index).
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 -  การเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมและความเชือ่มัน่ต่อหลักประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
จากผลการประเมนิพบว่า	ดัชนช้ีีวดัด้านหลกัประกันสทิธิเสรีภาพและการอ�านวยความยติุธรรม	และด้าน 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีค่าคะแนนค่อนข้างต�่า	 โดยประเด็นที่มีคะแนนการประเมินต�่าที่สุด
ได้แก่	เร่ืองการไม่ทราบถงึช่องทางใช้บรกิารจากหน่วยงาน	ความกงัวลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดี	 
และการไม่ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงกลไกในการเยียวยาความเสียหาย
 - สถานการณ์ผู้กระท�าความผดิมแีนวโน้มรนุแรงขึน้	จากการส�ารวจด้านผูก้ระท�าความผดิพบว่า	 
กระบวนการยตุธิรรมก�าลงัประสบปัญหาเกีย่วกบัปรมิาณของผูก้ระท�าความผดิทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	 
โดยข้อมลูจากกรมราชทณัฑ์	กรมคมุประพฤต	ิและกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	ทีท่�าหน้าทีดู่แล
ผูก้ระท�าความผดิพบว่า	จ�านวนผูก้ระท�าความผดิในความดแูลก�าลงัเพิม่สงูขึน้ในทกุหน่วยงาน	และยังม ี
อัตราการกระท�าความผิดซ�า้เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
 - ปัญหาหลักของกระบวนการยุตธิรรม	จากการส�ารวจมมุมองของประชาชนและผูป้ฏบิตังิาน
ในกระบวนการยตุธิรรมพบว่า	ปัญหาหลักของกระบวนการยตุธิรรมคอื	การคอร์รัปชนั	การเลอืกปฏบิตัิ
ในการบงัคบัใช้กฎหมาย	บทลงโทษมคีวามรนุแรงไม่เพยีงพอทีจ่ะยบัยัง้การก่ออาชญากรรม	ประชาชน
ไม่รู้กฎหมาย	การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล	และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
	 ทัง้นี	้จากผลการส�ารวจยงัพบว่าจดุอ่อนท่ีควรเร่งแก้ไขคือ เรือ่ง “ประชาชนขาดความเชือ่มัน่
ต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพ”	 ซึ่งอาจจะต้องก�าหนดช่องทางการเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ผ่านก�านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที	่ พร้อมทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่
น�าความยุติธรรมไปสู่ประชาชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงของกลไกการเยียวยา 
ความเสียหาย	 ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานอิสระเพื่อด�าเนินการช่วยเหลือเหยื่อ 
หรอืผูเ้สยีหายจากกระบวนการยตุธิรรมทีผ่ดิพลาด	และตรวจสอบความถูกต้องของข้อเทจ็จรงิและพยาน
หลักฐานต่าง	ๆ	ให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล	

 หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว	ผู้เขยีนมคีวามเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่กับการปฏริปูประสทิธิภาพกระบวนการ 
ยตุธิรรมทางอาญาโดยใช้การประเมนิเป็นตวัชีว้ดั	ทัง้น้ี	เพราะหากสามารถด�าเนินการจนบรรลผุลส�าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว	 ย่อมจะเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการยตุธิรรมได้อกีทางหน่ึง	อันเป็นการช่วยเพิม่ความโปร่งใสและคณุภาพในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องได้	ตามแนวคดิของวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้อภปิรายไว้ดงักล่าว	
โดยเฉพาะความตอนหนึ่งที่ว่า	“...ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการอ�านวยความยุติธรรม 
เป็นสิ่งส�าคัญต่อการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และกระบวนการยุติธรรมเปรียบเสมือนหัวใจของรัฐที่ม ี
ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบส�าคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งจ�าเป็นแก่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ประเทศต่าง ๆ จึงได้ทุ่มเททรัพยากรจ�านวนมากในการสร้างและรักษาความศักดิ์สิทธิ ์
และน่าเชือ่ถอืของกระบวนการยตุธิรรมของตน ประกอบกบัรฐับาลและประชาชนย่อมต้องการเครือ่งมอื 
ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่า แท้จริงแล้วกระบวนการยุติธรรมในสังคมของตนได้ท�าหน้าที่ของมัน 
อยู่อย่างดีพอแล้วหรือไม่ ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความส�าคัญกับ 
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การบรหิารจดัการข้อมลูและสถติ ิโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ระบบ “ตัวช้ีวดั” เป็นเครือ่งมอื เนือ่งจาก
ตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาพให้เห็นได้ตรงกับความเป็นจริงและเข้าใจง่าย และเมื่อน�าไปใช้ร่วมกับ 
กลไกการตรวจสอบอื่น ๆ จะสามารถช่วยสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบ 
และหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมในสายตาประชาชนได้ ย่ิงไปกว่านัน้ ตวัชีว้ดัท่ีดสีามารถบ่งชี้ 
ถึงจดุแขง็ จดุอ่อน หรอืสภาพปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการอ�านวยความยุติธรรม รวมท้ังสามารถ
ให้ข้อมูลที่ส�าคัญต่อผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิรูป อันเป็นประโยชน์ต่อ 
การตัดสินใจ และน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างตรงจุด	 ตลอดจนยังสามารถใช้ติดตามผลของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อีกด้วย” 
	 อย่างไรก็ดี	 ส�าหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันน้ันย่อมถือเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่ง 
ที่จะช่วยให้การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการประเมินผล	 สามารถกระท�าได้ 
โดยไม่ยุ่งยากและไม่ส้ินเปลืองงบประมาณจนเกินไป	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	เมือ่หน่วยงานราชการได้เริม่ใช้
ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	(E-Office)	หากทุกฝ่ายให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลสถิต ิ
เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและผลของการด�าเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังแล้ว	 
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน.	
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัต	ิณ	ปัจจุบัน*

 ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. .... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไว้พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจ�านวน ๒๑ คน เพื่อพิจารณา โดยม ี
ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ ซึ่งจะครบก�าหนดเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีเนื้อหาสาระส�าคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงขอขยายเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายเวลา 
การพจิารณาออกไปอกี ๓๐ วนั ตามทีค่ณะกรรมาธิการเสนอ (ซ่ึงจะครบก�าหนดในวันพุธที ่๘ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๐) 

 ปัจจุบนัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่อง ขัน้คณะกรรมาธิการ 
  

รา่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม	
การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก		พ.ศ.	....
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ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม	
การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	....		

หลักการ
 ให้มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

เหตุผล
 โดยที่ป ัจจุบันมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก 

และเดก็เลก็ยงัไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบกบัประเทศไทยได้ให้การรบัรอง
หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (The International Code of Marketing of 
Breast-milk Substitutes) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๓๔ (WHA ๓๔.๒๒) และในการ
ประชมุสมัชชาอนามยัโลกครัง้ที ่๖๓ (WHA ๖๓.๒๓) ทีป่ระชมุมมีตใิห้แต่ละประเทศปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นกฎหมาย ดังน้ัน เพื่อให้
ประเทศไทยมมีาตรการในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ทีเ่หมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระสำาคัญโดยสรุป  
	 ๑) บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
  “ทารก” หมายความว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๒ เดือน
  “เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกิน ๑๒ เดือนจนถึง ๓ ปี
  “อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า 
    (๑) นมหรืออาหารอื่นซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ

ใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก และขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
    (๒) อาหารอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็กตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
  “อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า อาหารที่ใช้เสริมคุณค่า 

หรือสร้างความคุ้นเคยในการบรโิภคอาหารให้แก่ทารกทีม่อีายตุัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไปหรอืเดก็เลก็ และขึน้
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

  “ผูผ้ลิต” หมายความว่า ผูท้�า ผสม ปรงุแต่ง แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรอืเปลีย่นภาชนะบรรจุ
  “ผู้น�าเข้า” หมายความว่า ผู้น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
  “ผู้จ�าหน่าย” หมายความว่า ผู้ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ หรือมีไว้เพื่อจ�าหน่าย 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
  “โฆษณา” หมายความว่า การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบ

ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า
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  “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ 
ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระท�าอย่างใด ๆ ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้

  “ส่งเสริมการตลาด” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อการจ�าหน่าย 
สร้างภาพลักษณ์ หรอืประชาสัมพนัธ์ หรอืเพือ่การสนับสนุนหรอืส่งเสรมิให้มกีารใช้อาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

	 	 “หน่วยบริการสาธารณสุข” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย และให้
หมายความรวมถึงองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไรและด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ด้านสุขภาพแม่และเด็ก และองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข 

	 	 “องค์กรวชิาชีพด้านสาธารณสขุ” หมายความว่า คณะกรรมการวชิาชพีในสาขาต่าง ๆ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  
สภาการพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตแพทยสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  
สภากายภาพบ�าบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ�าบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวชิาชพีเทคนคิการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีการแพทย์แผนไทย 
สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือสภาวิชาชีพ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

	 	 “บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณสุขด้วย

	 	 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 

	 	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู ้ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๒)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิและให้มอี�านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



ม.ค. - ก.พ. ๖๐80

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

จุลนิติ

 ๓)	คณะกรรมการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเดก็เลก็	(หมวด ๑ 
ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๓)

 	 ๓.๑) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” มีชื่อย่อว่าคณะกรรมการ “คสตท.” ประกอบด้วย

    (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 
    (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๘ คน ได้แก่ อธิบดีกรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขาธิการ 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีงกิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
และปลัดกรุงเทพมหานคร

    (๓) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๔ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากสภา
การพยาบาล สภาการสาธารณสุขชุมชน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

    (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๕ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กร
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไรและด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก  
ด้านสิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านละ ๑ คน และแต่งตั้งจากผู้ซ่ึง 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านกฎหมาย ด้านละ ๑ คน  
    ให้อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตั้งข้าราชการกรมอนามัย จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

    การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๕) 

 	 ๓.๒) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    (๑) ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริม 

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
    (๒) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาระบบในการเฝ้าระวงัการส่งเสรมิการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
    (๓) ให้ค�าแนะน�าหรอืความเหน็แก่รฐัมนตรใีนการออกประกาศเพือ่ปฏบิตักิาร

ตามพระราชบัญญัตินี้
    (๔) ให้ค�าแนะน�าหรอืความเหน็แก่รฐัมนตร ีในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือให้การด�าเนินการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

    (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป ็นอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๐) 
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  ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

    ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

    ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการ 
ผูน้ัน้มหีน้าทีแ่จ้งให้ทีป่ระชมุทราบและมีสทิธิเข้าชีแ้จงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรือ่งนัน้ 
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

    การวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๙)  

  ๓.๔) คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการ  
ให้น�าข้อ ๓.๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๑)  

  ๓.๕)		ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือบคุคลใด จัดส่งเอกสารทางวชิาการหรอืสถติิทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และมีอ�านาจ 
ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ส่งค�าชี้แจง เอกสาร 
ข้อมูล หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (ร่างมาตรา ๑๒) 

  ๓.๖) ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    (๑) ส่งเสริม สนับสนนุ รณรงค์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม่ 

    (๒) จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เล็ก และอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ เสนอต่อคณะกรรมการ

    (๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 
ที่ เกี่ยวข ้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการด�าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์  
และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริม
ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

    (๔) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการ 
ในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารก
และเด็กเล็กของกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ

    (๕) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
เกีย่วกบัการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเลก็ และอาหารเสรมิส�าหรับทารก
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และเด็กเลก็ ตลอดจนการส่งเสรมิ สนบัสนุน รณรงค์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่

    (๖) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีร่ฐัมนตร ีคณะกรรมการ หรอืคณะอนกุรรมการมอบหมาย 
หรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (ร่างมาตรา ๑๓)   

 ๔) การควบคุมการส่งเสริมการตลาด	(หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๒) 
  ๔.๑) อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ส่วนที่ ๑ ร่างมาตรา ๑๔ ถึงร่างมาตรา ๒๓)
    ๔.๑.๑) ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๔) 
    ๔.๑.๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
      (๑)	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กของ

ผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารส�าหรบัทารกและเด็กเลก็	หรอืตัวแทน ต้องมข้ีอความเช่นเดยีว
กับข้อความตามที่ปรากฏในฉลากอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร โดยไม่ปรากฏข้อความที่เป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ และต้องมีข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

       (๑.๑)  ข้อมลูค่าใช้จ่ายและปรมิาณในการใช้อาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็กในภาพรวม 

             (๑.๒)  ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารส�าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก

       ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดท�า
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการ โดยช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กน้ัน  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๕)

      (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กของ
ผู้ผลิต	 ผู ้น�าเข้า	 หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	 แก่บุคลากร
ด้านสาธารณสุข	ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๖) 

    ๔.๑.๓) ข้อห้ามในการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	
      (๑) ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและ

เด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
       (๑.๑) แจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้

ส่วนลด ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด เพื่อจูงใจให้ซื้ออาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
       (๑.๒)  แจกอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ หรอืตวัอย่างอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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       (๑.๓) ให้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ สิง่ของ หรอืสิง่อืน่ใด

แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก 

       (๑.๔) ติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารก 

หรือเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะน�าให้ใช้อาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก หรือเพื่อสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๗) 

      (๒) ในกรณีที่ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	ประสงค์จะมอบหรือให้สิ่งของ	 อุปกรณ์	 หรือของใช้แก่หน่วยบริการ

สาธารณสขุ สิง่ของ อปุกรณ์ หรอืของใช้ดงักล่าวจะต้องไม่มชีือ่	ตรา	หรอืสญัลกัษณ์ของอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก	หรือชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์จะต้องไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๘) 

      (๓) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เลก็	หรอืตวัแทน	ให้หรอืเสนอว่าจะให้ของขวัญ	เงนิ	สิง่จงูใจ	หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่บคุลากร 

ด้านสาธารณสุข แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บงัคบักับการให้ตามประเพณหีรอืธรรมจรรยา ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๙) 

      (๔) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เลก็	หรอืตวัแทน	จดัหรอืให้การสนบัสนนุในการจดัการประชมุ	อบรม	หรอืสมัมนาด้านวชิาการ 

เก่ียวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่หน่วยบริการสาธารณสุข	 บุคลากรด้านสาธารณสุข	

หญิงตั้งครรภ์	หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพ 

ด้านสาธารณสขุในการด�าเนนิการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๐) 

      (๕) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เล็ก	หรือตวัแทน	สาธติหรอืให้การสนบัสนนุในการสาธิตการใช้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็

ในหน่วยบรกิารสาธารณสขุหรอืสถานท่ีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ทางการค้า หรอืเพือ่ส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ

ให้มีการใช้อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๒๑)

      (๖)	 ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	บริจาคอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข 

หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข	 แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการบริจาคอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย 

และการบริจาคในกรณีจ�าเป็นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริจาคให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๒) 
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      (๗) การจัดท�าหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ
แม่และเด็กของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ	ให้ใช้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๒๓) 

  ๔.๒) อาหารเสริมส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	(ส่วนที ่๒ ร่างมาตรา ๒๔ ถงึร่างมาตรา ๒๗)  
    ข้อห้ามในการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	

    (๑) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	 ท�าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคคลใด	 ๆ	 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว ่าด ้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการ 
โดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษาของรฐั หน่วยงานอืน่ 
ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

     (๑.๑) แจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด  
ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด เพื่อจูงใจให้ซื้ออาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

     (๑.๒) แจกหรือให้อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวอย่าง
อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่ง อ่ืนใด ไม่ว ่าทางตรงหรือทางอ้อม  
(ร่างมาตรา ๒๔)

    (๒) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	 ท�าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่หญิงต้ังครรภ	์
หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกอายุไม่เกิน	๖	เดือน (ร่างมาตรา ๒๕)  

    (๓) ให้น�าความในข้อ	๔.๑.๒)	(๒)	และข้อ	๔.๑.๓)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	มาใช้
บังคับกับอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กด้วย (ร่างมาตรา ๒๖)  

    (๔) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
ในหน่วยบริการสาธารณสุข	(ร่างมาตรา ๒๗)  

  
 ๕) พนักงานเจ้าหน้าที	่(หมวด ๔ ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๓)    
   ๕.๑) ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    (๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบเอกสาร  

สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้มีอ�านาจบันทึกภาพหรือกระท�าการอื่นเท่าที่จ�าเป็น เพ่ือให ้
ได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานด้วย

    (๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 85

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

    (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�า หรือท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรอืเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

    ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหน่ึง ให้ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้อง
อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี (ร่างมาตรา ๒๘) 

		 	 ๕.๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
(ร่างมาตรา ๒๙) 

  ๕.๓) เอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว ้
ตามข้อ ๕.๑) (๒) ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจสั่งท�าลาย 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ  
เมื่อปรากฏว่า 

     (๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรอืไม่มผีูม้าแสดงตวัเป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด

     (๒) ในกรณทีีไ่ม่มกีารด�าเนินคดแีละผูเ้ป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองมไิด้ร้องขอ
คืนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งว่าไม่มีการด�าเนินคดี

     (๓) ในกรณีที่มีการด�าเนินคดี  โดยผู ้ต ้องหายินยอมให ้ เปรียบเทียบ  
หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู ้เป็นเจ้าของ 
หรอืผู้ครอบครองมไิด้ร้องขอคนืภายใน ๙๐ วนันับแต่วนัทีไ่ด้ช�าระค่าปรบั หรอืวนัท่ีทราบค�าสัง่เดด็ขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓๐) 

  ๕.๔) ในการปฏบิติัหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๓๑)

 ๖)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๔๔ ถึงร่างมาตรา ๕๑) 
	 	 ๖.๑) ผู ้ใดโฆษณาอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๑)  

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และปรับอีก 
วันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๓๒) 

	 	 ๖.๒) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๑) หรือให้ข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๒) (๑) วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๓)

	 	 ๖.๓) ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ หรอืตวัแทนผูใ้ด 
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๒) ข้อ ๔.๑.๓) (๒) หรือข้อ ๔.๑.๓) (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๔) 
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	 	 ๖.๔)	 ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๕)

	 	 ๖.๕) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๓) วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๖)  
	 	 ๖.๖)	 ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๔) หรอืข้อ ๔.๑.๓) (๖) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(ร่างมาตรา ๓๗) 

  ๖.๗) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘)    
  ๖.๘) ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ หรอืตัวแทน
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๒) (๑) หรือข้อ ๔.๒) (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๙) 

  ๖.๙) ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรอืตัวแทนผู้ใดให้ข้อมูลเกีย่วกบัอาหารเสริมส�าหรบัทารกและเดก็เลก็แก่บคุลากรด้านสาธารณสขุโดย
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๒) ประกอบกับข้อ ๔.๒) 
(๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๐)  

  ๖.๑๐)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดมอบหรือให้ส่ิงของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยปรากฏช่ือ  
ตรา หรือสัญลักษณ์ของอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือการใช้ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์นั้น 
สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๓) 
(๒) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๑)  

  ๖.๑๑)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๓) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๒)  

  ๖.๑๒)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดจัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับ
อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๔) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๓)  

  ๖.๑๓) ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๒) (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท (ร่างมาตรา ๔๔)  

  ๖.๑๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕.๑) วรรคหน่ึง (๓) 
หรือขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติการตามข้อ ๕.๑) วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ เดือน หรอืปรบัไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (ร่างมาตรา ๔๕)  
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  ๖.๑๕)  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ความผิดตามข้อ ๖.๑) ให้อธิบดี
กรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร
ถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ�าคุก  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการก�าหนด และ
เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระเงินค่าปรบัตามจ�านวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอม
ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู ้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย 
มอบหมายภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ (ร่างมาตรา ๔๖)  

 ๗)	บทเฉพาะกาล 
  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) และ (๒) 

และให้อธบิดกีรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานกุาร ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุติามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ต้องไม่เกนิ ๑๘๐ วนั 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 www.parliament.go.th
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา		 	 	 	 www.senate.go.th
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 	 www.krisdika.go.th
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี										 www.cabinet.thaigov.go.th
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“...หลักที่ว่าทุกคนย่อมทราบถึงกฎหมายและต้องทำาตามกฎหมายนั้น

รู้สึกว่าบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ถึงประชาชน 

ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะทราบถึงกฎหมาย 

แต่ว่าไม่มีทางที่จะทราบถึงกฎหมาย 

ในเรื่องนี้ ก็มีข้อสังเกตว่าเป็นความผิดของประชาชน ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น 

ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิดของทางราชการ 

ที่ไม่สามารถที่จะนำากฎหมายไปให้ถึงประชาชน...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ
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 หลักการและเหตุผล
	 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้นําร ่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ....	ขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวาย	 เพื่อทรงพิจารณานั้น	ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
และคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้พจิารณาร่วมกันแล้วเหน็ว่า	สมควรแก้ไขเพิม่เตมิ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	จงึจาํเป็น
ต้องตรารัฐธรรมนูญนี้	

 สาระส�าคัญโดยสรุป
	 ๑)	 ได้เพิ่มความเป็นวรรคสามของมาตรา	๒	ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	 ในเรื่องอ�านาจ 
ในการแต่งตั้งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์	โดยกําหนด
ให้ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร	หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม	จะทรงแต่งต้ังผู ้ใดผู ้หน่ึงเป็นผู ้สําเร็จ 
ราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้	และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง	และเมื่อกรณีเป็นไปตามมาตรานี้แล้ว	มิให้นําความ
ในมาตรา	๑๘	มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐	ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐๑	มาใช้บังคับ

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
 พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
    เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑

๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘	มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐	บัญญัติว่า
“มาตรา	๑๘		ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร	หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใด

ก็ตาม	จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์	และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	
มาตรา	๑๙		ในกรณีทีพ่ระมหากษัตรย์ิมไิด้ทรงแต่งตัง้ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา	๑๘	หรอืในกรณทีีพ่ระมหากษัตรย์ิ

ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน	ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใด 
ผูห้นึง่ซึง่สมควรดาํรงตาํแหน่งผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค์ต่อรฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบ	เมือ่รฐัสภาให้ความเหน็ชอบแล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย	์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๐90 จุลนิติ

		 ๒)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสิบเอ็ดของมาตรา	๓๙/๑	ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๙ 
ในกรณีเป็นร่างรฐัธรรมนญูท่ีพระมหากษัตรย์ิพระราชทานข้อสงัเกต	กล่าวคือ 
ภายหลงัจากทีค่ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูได้ดําเนินการปรบัปรงุคําปรารภของ 
ร่างรฐัธรรมนญูสมบรูณ์และสอดคล้องกับผลการลงประชามตแิล้ว	และนายกรฐัมนตรี 
ได้นําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน	๓๐	 วันนับแต่
วันประกาศผลการออกเสียงประชามติแล้ว	 หากมีกรณีท่ีพระมหากษัตริย์
พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายใน	๙๐	วัน 
ให้นายกรฐัมนตรขีอรับพระราชทานร่างรฐัธรรมนญูนัน้คืนมา	เพ่ือด�าเนนิการ 
แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้นและประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่อง 
และแก้ไขเพิ่มเติมค�าปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน	แล้วให ้
นายกรฐัมนตรนีาํร่างรฐัธรรมนญูทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายใหม่ 
ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ	เมื่อนายกรัฐมนตรี 
นําร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงลง 
พระปรมาภิไธยแล้ว	 ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้	 โดยให ้
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	
	 ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 
หรอืร่างรฐัธรรมนญูทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิและพระราชทานคนืมา	หรอืเมือ่พ้น	๙๐	วนั 
นบัแต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรนี�าร่างรฐัธรรมนญูหรอืร่างรฐัธรรมนญูทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	 
แล้วแต่กรณี	 ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมา 
ให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป
 

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ	 ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง	

มาตรา	๒๐		ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๘	หรือมาตรา	๑๙	ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา	 ๑๘	หรือมาตรา	๑๙	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในระหว่างทีป่ระธานองคมนตรเีป็นผูสํ้าเรจ็ราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึง่	หรอืในระหว่างทีป่ระธานองคมนตรทีาํหน้าที่
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง	ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้	 ในกรณีเช่นว่านี	้ 
ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน”.

หมายเหตุ	:-	 
   • รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์ที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป)
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 หลักการและเหตุผล
		 เนื่องจากบริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อ
ความมัน่คงในปัจจุบนั	ได้เปลีย่นแปลงไปทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ	
โดยมีความเชื่อมโยงกับมิติด้านต่าง	ๆ	 และมีความรุนแรงและสลับซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้น	 แต่โดยที่กลไกการดําเนินการด้านความมั่นคงตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดทําและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	รวมท้ังในการติดตาม	ประเมิน	วิเคราะห์	และ
การแจ้งเตอืนสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิภยัคกุคาม	หรอืการประกาศสถานการณ์
อันเป็นภัยคุกคามและการประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม	ตลอดจน
การดําเนนิการอ่ืนทีจํ่าเป็นในการป้องกันหรอืแก้ไขสถานการณ์นัน้	ดงัน้ัน	เพ่ือให้ 
การดาํเนนิการด้านความมัน่คงแห่งชาตแิละการรกัษาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้ม
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติยิ่งขึ้น	จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 สาระส�าคัญโดยสรุป 
๑)	บทยกเลิกกฎหมาย	(มาตรา	๓)
					 ให้ยกเลิก
	 (๑)	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๒
		 (๒)	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๗

๒)	บทนิยาม	(มาตรา	๔)
 “ความมัน่คงแห่งชาต”ิ	หมายความว่า	ภาวะทีป่ระเทศปลอดจากภยัคุกคาม 
ต่อเอกราช	อธปิไตย	บูรณภาพแห่งอาณาเขต	สถาบนัศาสนา	สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 
ความปลอดภัยของประชาชน	การดํารงชวีติโดยปกตสุิขของประชาชน	หรือทีก่ระทบ 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาตหิรอืการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข	รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง	ๆ 
อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
    เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑
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 “นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต”ิ	หมายความว่า	 
นโยบายและแผนหลกัของชาตทิีเ่ป็นกรอบหรอืทิศทางในการดาํเนินการป้องกนั	
แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
 “ภัยคุกคาม”	หมายความว่า	ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ 
ไม่มั่นคง	ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง	สลับซับซ้อน	หากไม่ดําเนินการแก้ไข 
จะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ
 “สภา”	หมายความว่า	สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 “สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการ 
ส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(มาตรา	๕)	
		 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้

 ๔)	สภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ(หมวด	๑,	มาตรา	๖	ถึงมาตรา	๑๒)
 	 ๔.๑)		ที่มาและองค์ประกอบสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้มสีภาความมัน่คงแห่งชาต	ิประกอบด้วย	นายกรัฐมนตร ี
เป็นประธานสภา	รองนายกรฐัมนตรซ่ึีงนายกรฐัมนตรมีอบหมาย	เป็นรองประธานสภา	 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 และผู้บัญชาการทหารสูงสุด	
เป็นสมาชิกโดยตําแหน่ง	 โดยให้เลขาธิการเป็นสมาชิกและเลขานุการ	และให้
เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		 	 	 	 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนนิการตามอาํนาจหน้าทีข่องสภา	สภาอาจ 
มีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเก่ียวกับ
เรือ่งท่ีจะพจิารณา	หรอืผูซ่ึ้งมคีวามรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านความ
มัน่คงหรอืนกัวชิาการด้านความมัน่คงในเรือ่งน้ัน	ให้เข้าร่วมประชมุเป็นครัง้คราว 
ในฐานะสมาชิกเฉพาะกิจด้วยก็ได้	ในกรณเีช่นน้ัน	ให้ผูท้ีไ่ด้รบัเชญิและมาประชมุ
มฐีานะเป็นสมาชกิสภาความมัน่คงแห่งชาตสิาํหรบัการประชมุครัง้ทีไ่ด้รบัเชิญนัน้	
(มาตรา	๖)
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 ๔.๒)		อ�านาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		 	 	 	 (๑)	 จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
	 	 	 	 (๒)	 เสนอแนะและให้ความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในมิติด้านความม่ันคง	หรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาต	ิต่อนายกรัฐมนตร	ี
คณะรัฐมนตรี	หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี
	 	 	 	 (๓)	พจิารณากําหนดยทุธศาสตร์หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	
แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ	และแผนบริหารวิกฤตการณ์	ทีเ่ก่ียวข้องกับความมัน่คง
แห่งชาติ
	 	 	 	 (๔)	กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่เสนอนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรพีจิารณา
	 	 	 	 (๕)	ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
	 	 	 	 (๖)	กาํกับและตดิตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
	 	 	 	 (๗)	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายน้ีและกฎหมายอืน่	
หรือตามที่นายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	(มาตรา	๗)
		 	 	 	 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายน้ี	ประธานสภาโดยความเหน็ชอบ
ของทีป่ระชมุสภา	มอํีานาจเรยีกให้หน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัส่งข้อมูล
หรอืเอกสารใด	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพจิารณา	หรอือาจขอให้บคุคล
ใด	ๆ	มาชี้แจงด้วยก็ได้	 โดยในการประชุมสภาแต่ละครั้งนั้น	กฎหมายกําหนด 
ให้นาํบทบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการทีม่อํีานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม	(มาตรา	๘	 
และมาตรา	๙)
 ๔.๓)	 อ�านาจในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภา	
		 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้สภามีอ�านาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภา 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง	ๆ	ด้านละไม่เกิน	๗	คน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง 
ในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง	และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น	ส่วนหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา	 ให้เป็นไปตามที่
สภากําหนด
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		 	 โดยให้คณะท่ีปรกึษาดังกล่าว	มอีาํนาจหน้าทีติ่ดตาม	ประเมิน	วเิคราะห์
สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านท่ีได้รับการแต่งตั้ง	
เพือ่เสนอความเหน็ต่อสภา	หรอืพจิารณาเรือ่งเก่ียวกับความมัน่คงแห่งชาตติามที่ 
สภามอบหมาย	(มาตรา	๑๐)		
  ๔.๔)	การแต่งตั้ งผู ้ เคยเป ็นสมาชิกเฉพาะกิจ	 คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ	หรือคณะท�างานของสภา
		 	 	 	 	 สภาจะแต่งตั้งผู ้ เคยเป ็นสมาชิกเฉพาะกิจ๒	 คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ	หรอืคณะทํางาน	เพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด
ตามทีส่ภามอบหมายกไ็ด้	โดยในการประชมุคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือ
คณะทํางาน	กฎหมายให้นําบทบญัญตัว่ิาด้วยคณะกรรมการท่ีมอํีานาจดําเนนิการ 
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๑๑)		

๕)	ความมัน่คงแห่งชาติ	(หมวด	๒,	ส่วนท่ี	๑	ถงึส่วนที	่๒,	มาตรา	๑๓	ถงึมาตรา	๒๐)
  ๕.๑)		นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต	ิ
		 	 	 	 	 เพือ่ประโยชน์ในการธาํรงไว้ซึง่ความมัน่คงแห่งชาต	ิให้คณะรฐัมนตรี
จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตาม 
ข้อเสนอแนะของสภา	 ซ่ึงในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความม่ันคงแห่งชาตน้ัิน	กฎหมายกําหนดให้สภาจดัให้มกีารรบัฟังความคิดเหน็
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและของประชาชนด้วย	
		 	 	 	 	 ทัง้นี	้การประกาศใช้และการแก้ไขปรบัปรงุนโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	(มาตรา	๑๓)			
  ๕.๒)		สาระส�าคัญที่ต้องมีในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ	
		 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาต	ิต้องมสีาระทีค่รอบคลุมถงึนโยบายภายในประเทศ	นโยบายต่างประเทศ	
และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ	และอื่น	ๆ	 อันเกี่ยวกับความมั่นคง 
แห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน	 เพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถ
ประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ	 และอย่างน้อย 
ต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการในการรักษาความมั่นคง 
แห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

๒หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งต้ัง	และการปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจที่ได้รับแต่งตั้ง	 ให้เป็นไปตามท่ี 
สภากําหนด.
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		 	 	 	 	 (๑)		การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 	 	 	 (๒)		การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
	 	 	 	 	 (๓)		การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพ 
การป้องกันประเทศ
	 	 	 	 	 (๔)	 การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ	
(มาตรา	๑๔)		
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว	กฎหมายกําหนดให้คณะรัฐมนตร ี
หรือหน่วยงานของรัฐ	แล้วแต่กรณี	 ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางหรือดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	แผนนิติบัญญัติ	
การกําหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเร่ือง	แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ	แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการ
กําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนระดับชาติดังกล่าว	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง	หรือการกําหนดแผนงานหรือโครงการ 
ดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามที่สภากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	
(มาตรา	๑๕)		
 ๕.๓)		การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
		 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้ส�านกังบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาต	ิและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับความมั่นคงแห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญ	
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือโครงการดังกล่าวต่อส�านักงาน 
เพือ่พจิารณาให้ความเหน็	และให้หน่วยงานของรฐัท่ีมอํีานาจหน้าทีใ่นการจดัทํา 
งบประมาณ	นําความเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย	ส่วนแผนงาน
หรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเรื่องส�าคัญก็ให้เป็นไปตาม
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด	(มาตรา	๑๖)		
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  ๕.๔)		การติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	
และแผนงานหรือโครงการซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญตามข้อ	๕.๓) 
	 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้สํานกังานตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง	และแผนงานหรือโครงการซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญตามข้อ	๕.๓) 
เพือ่สนบัสนนุ	อาํนวยการ	หรอืประสานการดาํเนินการทีจ่าํเป็น	รวมทัง้ให้คาํแนะนาํ 
เกีย่วกบัการเร่งรัดหรอืปรบัปรงุการดําเนินงานดงักล่าว	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ
		 	 	 	 	 ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าการดําเนินงานใดของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	ยทุธศาสตร์
หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	หรอืแผนงานหรอืโครงการ	ให้เสนอความเหน็ 
ต่อสภาเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ตามที่เห็นสมควรต่อไป	(มาตรา	๑๗)
 ๕.๕)		การรักษาความมั่นคงแห่งชาต	ิ
      ให้ส�านักงานติดตาม	ประเมิน	และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจ 
ก่อให้เกดิภยัคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาต	ิและจดัท�าฐานข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความ
มัน่คงแห่งชาต	ิในกรณีท่ีมสีถานการณ์ซึง่มคีวามเสีย่งอนัจะน�าไปสูภ่ยัคุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ	 ให้สํานักงานแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวพร้อม 
เสนอความเหน็	แนวทาง	มาตรการ	หรอืการดาํเนนิการอืน่ทีจ่าํเป็นในการป้องกนั
หรอืแก้ไขสถานการณ์น้ัน	ต่อนายกรฐัมนตร	ีคณะรฐัมนตร	ีหรือหน่วยงานของรฐั 
ที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	 เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป	และ
ให้สํานักงานรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อสภา	(มาตรา	๑๘)		
	 	 	 	 	 ในกรณท่ีีมสีถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาติ	 
ให้สภาประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามดังกล่าว	พร้อมท้ังเสนอ
ความเหน็	แนวทาง	มาตรการ	หรอืการด�าเนนิการอ่ืนทีจ่�าเป็นต่อนายกรฐัมนตร ี
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือส่ังการให้หน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
เพือ่ป้องกนั	แก้ไข	หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคกุคามดงักล่าว	ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรหีรอื
คณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณาด�าเนินการ	ให้สภาเป็นผู้ใช้อํานาจสั่งให้หน่วยงาน 
ของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัดาํเนินการได้เท่าทีจ่าํเป็นและเหมาะสมจนกว่าจะมี 
การเปล่ียนแปลงหรือมีการดําเนินการดังกล่าว	แต่เม่ือการใช้อํานาจของสภา
สิ้นสุดลงแล้ว	ก็ให้สภารายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
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	 	 	 	 	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการประกาศให้สถานการณ์ใด 
เป็นสถานการณ์อนัเป็นภยัคกุคามและการยกเลกิการประกาศ	รวมทัง้การกําหนด
ระดบัความร้ายแรงของภัยคกุคาม	ให้เป็นไปตามท่ีสภากาํหนดโดยความเหน็ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี	(มาตรา	๑๙)		
     ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณา
เรื่องใดเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	 ให้นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้สภาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา	หรือ 
ในกรณทีีส่ภาเหน็ว่าการดาํเนินการในเรือ่งใดเป็นเรือ่งสาํคญัเก่ียวกับความมัน่คง 
แห่งชาต	ิให้สภาเสนอความเห็นต่อนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรัฐมนตร	ี(มาตรา	๒๐)		

๖)	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ(หมวด	๓,	มาตรา	๒๑	ถึงมาตรา	๒๒)
		 กฎหมายกาํหนดให้ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	โดยมเีลขาธกิาร
สภาความม่ันคงแห่งชาติ๓เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการ 
ของส�านักงาน	ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วย 
สั่งและปฏิบัติราชการตามกฎหมายนี	้
 อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	 (๑)	 รับผิดชอบในงานธุรการของสภา	และศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภา
	 (๒)	 จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ตามเป้าหมายและแนวทางที่สภากําหนดเพื่อเสนอต่อสภา
	 (๓)		เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบ
การพิจารณา	 กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์	แผนงาน	และการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงแห่งชาติ
	 (๔)		ให้คําปรึกษา	 เสนอแนะ	และให้ความเห็น	 ตลอดจนอํานวยการ 
และประสานการปฏิบัติงานใด	ๆ	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (๕)		ตดิตาม	ประเมนิ	วเิคราะห์	และแจ้งเตอืนสถานการณ์ด้านความมัน่คง	 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์	 สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในเชิง
ยทุธศาสตร์	พสิจูน์ทราบและคาดการณ์ภยัคกุคามและการประเมนิกําลงัอํานาจ
ของชาติ
	 (๖)		ประสานงานหรอืร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศในกจิการด้านความ
มัน่คงระหว่างประเทศ	ด้านความมัน่คงในเชงิยทุธศาสตร์	ด้านการประเมนิสภาวะ
แวดล้อม	และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง

๓ให้เลขาธกิารเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั	โดยในการพจิารณาเสนอชือ่ผูซ่ึ้งสมควรดํารงตําแหน่งเลขาธกิาร	ให้สภาเสนอชือ่ 
บุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย.
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	 (๗)		ศึกษา	 วิจัย	 รวบรวม	พัฒนา	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่ข้อมูลหรือ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
	 (๘)		ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว ้ในกฎหมายและกฎหมายอื่น 
หรือตามที่สภา	นายกรัฐมนตร	ีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	(มาตรา๒๑)	

๗)	บทเฉพาะกาล	(มาตรา	๒๓	ถึงมาตรา	๒๔)  
	 กฎหมายกําหนดให้บรรดาคําสั่งหรือมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่ม ี
ผลใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที่	 ๒๗	 กันยายน	๒๕๕๙	 ให้คงมีผลใช้บังคับ 
ได้ต่อไปเพยีงเท่าทีไ่ม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายน้ี	จนกว่าสภาความมัน่คงแห่งชาติ
ตามกฎหมายนีจ้ะมคีาํสัง่หรอืมติเป็นอย่างอ่ืน	รวมทัง้ได้กาํหนดให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติตาม 
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ยังคงปฏิบัติหน้าที ่
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ต่อไป	จนกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายน้ี
จะมีมติเป็นอย่างอื่น	

 หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๙	เป็นต้นไป)
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 หลักการและเหตุผล
		 โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ขึน้ใช้บงัคบัเพือ่กําหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	
แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพทําลายล้างสงู	ซึง่ต้องใช้มาตรการ
ในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ในการดําเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่ 
คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
(Financial	Action	Task	Force	on	Money	Laundering:	FATF)	กําหนด	ดงันัน้	 
เมื่อพิจารณาถึงความจําเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพ 
ของกฎหมาย	สมควรนําบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
มากาํหนดรวมไว้ในพระราชบญัญตัเิดยีวกัน		จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้

 สาระส�าคัญโดยสรุป 
๑)	บทยกเลิกกฎหมาย	(มาตรา	๓)
	 ให้ยกเลิก
		 (๑)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 (๒)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย             
 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง  
 พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
  เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑๐ 
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และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
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๒)	บทนิยาม	(มาตรา	๔)
  “ทรพัย์สนิ”	หมายความว่า	เงนิ	ทรพัย์	หรอืวตัถไุม่มรีปูร่างซึง่อาจมรีาคา 
และอาจถือเอาได้	 รวมทั้งดอกผลของเงิน	ทรัพย์	หรือวัตถุดังกล่าว	 เอกสาร 
ทางกฎหมาย	หรอืตราสารในรูปแบบใด	ๆ 	ทัง้ทีป่รากฏในสือ่อ่ืนใด	กระดาษ	หรอื
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ	สิทธิครอบครอง	สิทธิ 
เรียกร้อง	หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น
  “การก่อการร้าย”	หมายความว่า	 การกระทําท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา	หรือการกระทําที่เป็นความผิด 
ตามกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศ
เกีย่วกบัการก่อการร้ายทีป่ระเทศไทยเป็นภาคหีรอืรบัรอง	ทัง้น้ี	ไม่ว่าการกระทาํ
ที่เป็นความผิดนั้นได้กระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
  “อาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู”	หมายความว่า	อาวุธนวิเคลยีร์	อาวธุ
ชีวภาพ	อาวุธเคมี	หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
มนษุย์	สตัว์	พชื	จาํนวนมากหรอืต่อสิง่แวดล้อมอย่างร้ายแรงทาํนองเดยีวกบัอาวธุ
ดังกล่าว	รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ	ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
  “บุคคลที่ถูกก�าหนด”	หมายความว่า	 บุคคล	คณะบุคคล	 นิติบุคคล	
หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือ 
การแพร่ขยายอาวธุท่ีมอีานภุาพทาํลายล้างสงูและสํานกังานได้ประกาศรายชือ่น้ัน	 
หรือบุคคล	คณะบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและ
มีคําสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
  “ผู้มีหน้าท่ีรายงาน”	หมายความว่า	ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 “ระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สิน”	หมายความว่า	การห้ามโอน	ขาย	
ยกัย้าย	หรอืจาํหน่ายซ่ึงทรพัย์สนิ	หรอืเปลีย่นสภาพใช้ประโยชน์หรอืกระทาํการ
ใด	ๆ	ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจํานวน	มูลค่า	ปริมาณ	ทําเลที่ตั้ง	
หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
  “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  “คณะกรรมการธุรกรรม”	หมายความว่า	 คณะกรรมการธุรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  “ส�านกังาน”	หมายความว่า	สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(มาตรา	๕)	
		 ให ้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายน้ี	 และให้มีอํานาจออก 
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายน้ี	 โดยกฎกระทรวงน้ันเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๔)	การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	(หมวด	๑,	มาตรา	๖	ถึงมาตรา	๑๔)  
  ๔.๑)	การก�าหนด	ประกาศ	และเพิกถอนรายชื่อบุคคล	คณะบุคคล	
นิติบุคคล	หรือองค์กรใด	ซึ่งเป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย
		 	 	 	 	 ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาตกิ�าหนดรายชือ่บคุคล	คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอืองค์กรใด 
เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายและส�านักงานเห็นว่ามติหรือ
ประกาศดงักล่าวไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญูและกฎหมายไทย	ให้สํานกังานดําเนนิการ 
ประกาศรายช่ือนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม 
มติหรือประกาศดังกล่าว	ส่วนการเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกก�าหนด
ดังกล่าว	 ให้กระทําได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดแล้ว
		 	 	 	 	 	 สําหรับการประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อนั้น	กฎหมาย
กําหนดให้สํานักงานต้องดําเนินการโดยไม่ชักช้า	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด	(มาตรา	๖)
  ๔.๒)	หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและ 
มีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	หรือด�าเนินการแทนหรือ 
ตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น
		 	 	 	 	 	 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า 
ผูใ้ดมพีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายหรอืการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการร้าย	หรอืด�าเนนิการแทนหรอืตามค�าสัง่หรอืภายใต้การควบคมุของ
บุคคลนั้น	กฎหมายกําหนดให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้น้ันให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคําร้องฝ่ายเดียว
ขอให้ศาลมคํีาสัง่เป็นบคุคลทีถ่กูกําหนด	และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามพียานหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้	ให้ศาลมีคําสั่งตามที่ขอ
	 	 	 	 	 	 (๑)		 ผูน้ัน้มพีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายหรอืการสนบัสนนุ 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	หรือ
	 	 	 	 	 	 (๒)		 ผู้น้ันดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุม
ของบุคคลที่ถูกกําหนดตาม	(๑)	หรือตามข้อ	๔.๑)	
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	 	 	 	 	 	 โดยเมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อดังกล่าวแล้ว	
กฎหมายกําหนดให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชมุคราวถดัไป	 
โดยให้สํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด
และแจ้งให้บคุคลดังกล่าวทราบ	แต่ทัง้น้ีกฎหมายได้กาํหนดให้ส�านกังานสามารถ
ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดได้	ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนรายช่ือ 
ผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด	
		 	 	 	 	 	 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและ 
คณะกรรมการธุรกรรมในการพิจารณาเพื่อส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์
เกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	หรอื
ดําเนินการแทนหรือตามคําสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น	 เพื่อให้ศาล 
มีคําส่ังเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด	รวมถึงการให้สํานักงานทบทวนรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกกําหนดดังกล่าวในข้างต้นน้ันให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง	 
โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาของสํานักงานให้สํานักงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให ้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ	(มาตรา	๗)
  ๔.๓)		หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือ
บคุคลทีค่รอบครองทรพัย์สนิของบคุคลท่ีถกูก�าหนด	กรณไีด้มปีระกาศรายชือ่
บุคคลที่ถูกก�าหนดตามข้อ	๔.๑)	หรือ	ข้อ	๔.๒)	แล้ว	
	 	 	 	 	 	 เมื่อสํานักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามข้อ	๔.๑)	
หรอืข้อ	๔.๒)	แล้ว	กฎหมายกําหนดให้ผูมี้หน้าทีร่ายงานหรอืบคุคลทีค่รอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดดําเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
	 	 	 	 	 	 (๑)		ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด 
หรอืของผู้กระทําการแทนหรอืตามคําสัง่ของผู้น้ัน	หรอืของกิจการภายใต้การครอบครอง 
หรือควบคุมของผู้นั้น	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
	 	 	 	 	 	 (๒)		 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินให้สํานักงานทราบ
	 	 	 	 	 	 (๓)		แจ้งให้สํานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า 
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด	หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น
	 	 	 	 	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	ให้เป็นไป
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด	แต่สําหรับบคุคลใดซึง่ได้ดําเนนิการ
ตามความในข้อนีโ้ดยสจุรติ	กฎหมายได้กาํหนดให้บคุคลน้ันไม่ต้องรบัผดิแม้ก่อให้
เกดิความเสยีหายแก่บคุคลใด	เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง	(มาตรา	๘	และมาตรา	๑๑)			



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 103จุลนิติ

  	 ๔.๔)		การก�าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทาง
ปฏิบัติใด	ๆ	เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	
		 	 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้ผู ้มีหน้าที่รายงานกําหนดนโยบายในการ
ประเมินความเส่ียงหรือแนวทางปฏิบัติใด	ๆ	 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	หรือกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายน้ี	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด	(มาตรา	๙)		
  ๔.๕)		การก�าหนดสิทธิของบุคคลที่ถูกก�าหนดตามข้อ	๔.๒)	หรือผู้ซึ่ง 
ถูกระงับการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ	๔.๓)		
		 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้บุคคลที่ถูกกําหนดตามข้อ	๔.๒)	หรือผู ้ซึ่ง 
ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ	 ๔.๓)	 อันเนื่องมาจากมีการ
กําหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามข้อ	๔.๒)	อาจยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้
พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)		 ขอให้ดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด
	 	 	 	 	 (๒)		ขอให้เพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
	 	 	 	 	 (๓)		ขอให้มคํีาสัง่อนุญาตให้ดําเนินการใด	ๆ 	กับทรพัย์สนิทีถ่กูระงบั
การดําเนินการกับทรัพย์สิน๔	(มาตรา	๑๒)		
  ๔.๖)	การก�าหนดสิทธิของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลท่ีถูกก�าหนดตาม 
ข้อ	๔.๑)	หรือข้อ	๔.๒)
		 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกําหนดตาม 
ข้อ	๔.๑)	หรอืข้อ	๔.๒)	อาจย่ืนคาํร้องต่อศาลเพือ่ให้ศาลมคีาํสัง่อนุญาตให้ดาํเนนิการ 
ดังต่อไปนี้
		 	 	 	 	 (๑)		ชําระหน้ีที่ถึงกําหนดชําระแก่ผู ้ที่ถูกระงับการดําเนินการ 
กับทรัพย์สินตามข้อ	๔.๓)	ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทําขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อน 
วันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
		 	 	 	 	 (๒)		ชําระดอกเบีย้หรอืดอกผลและเป็นกรณจีาํเป็นทีต้่องชาํระเงนิ
เข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ	๔.๓)	
		 	 	 	 	 (๓)		ชําระหนีซ้ึง่ศาลมีคาํพพิากษาถงึทีส่ดุให้ผูท้ีถ่กูระงบัการดาํเนินการ 
กับทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามข้อ	๔.๒)	เป็นผู้ท่ีต้อง
ชําระหนี้

๔กรณีทีศ่าลได้มีค�าสั่งอนุญาตตามข้อ	๔.๕)	(๓)	กฎหมายกําหนดให้ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใด	ๆ	ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้
มีการนําทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้	 และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าว 
อาจเป็นช่องทางให้นําทรัพย์สนิไปใช้ในการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	ศาลจะกําหนดเงือ่นไขใด	ๆ	เพิม่เตมิหรอืจะเพกิถอน
การอนุญาตนั้นเสียก็ได้.
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		 			 	 	 (๔)		ดําเนินการใด	ๆ	กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามข้อ	๔.๒)	
		 	 	 	 	 กรณีมีคําสั่งอนุญาตดังกล่าว	ถ้าต้องมีการชําระหน้ีหรือโอนเงิน
เข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ	๔.๓) 
ศาลอาจกําหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควรเพือ่ป้องกันมใิห้นําทรัพย์สนิไปใช้ในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได	้(มาตรา	๑๓)
		 	 	 	 	 การดําเนินการทางศาลตามข้อ	๔.๒)	 ข้อ	๔.๕)	 และข้อ	๔.๖)	
กฎหมายกําหนดให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย	(มาตรา	๑๔)

๕)	การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสูง 
(หมวด	๒,	มาตรา	๑๕	ถึงมาตรา	๒๐)
 ๕.๑)	การก�าหนด	ประกาศ	และเพิกถอนรายชื่อบุคคล	คณะบุคคล	
นิติบุคคล	หรือองค์กรใด	ซึ่งเป็นผู้กระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
		 	 	 	 	 ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาตกิ�าหนดรายชือ่บคุคล	คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอืองค์กรใด 
เป็นผู้กระท�าการอันเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลาย
ล้างสูง	และส�านักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายไทย	 ให้สํานักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด 
เพือ่ดําเนนิการให้เป็นไปตามมตหิรอืประกาศดงักล่าว	ส่วนการเพกิถอนรายชือ่
ของบคุคลทีถู่กก�าหนดดงักล่าวนัน้	กส็ามารถกระทาํได้เมือ่มมีตขิองหรอืประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอน 
รายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแล้ว
		 	 	 	 	 สําหรับการประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายช่ือนั้น	กฎหมาย
กําหนดให้สํานักงานต้องดําเนินการโดยไม่ชักช้า	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด	(มาตรา	๑๕)
  ๕.๒)		หลกัเกณฑ์และวธิกีารของผูม้หีน้าท่ีรายงานหรอืบคุคลท่ีครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก�าหนด	กรณีได้มีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด
ตามข้อ	๕.๑)	แล้ว
		 	 	 	 	 เมือ่ส�านกังานประกาศรายชือ่บคุคลทีถ่กูก�าหนดตามข้อ	๕.๑)	แล้ว	 
ให้ผูม้หีน้าทีร่ายงานหรอืบคุคลท่ีครอบครองทรพัย์สนิของบุคคลท่ีถกูก�าหนด
ด�าเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า
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	 	 	 	 	 (๑)		 ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด	หรือ
ของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผู้นั้น	หรือของกิจการภายใต้การครอบ
ครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
	 	 	 	 	 (๒)		 แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีถูกระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินให้สํานักงานทราบ
	 	 	 	 	 (๓)		แจ้งให้สํานักงานทราบเก่ียวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า 
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด	หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น	 
(มาตรา	๑๗)
  ๕.๓)	หลักเกณฑ์การด�าเนินการของส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน	ในกรณท่ีีปรากฏข้อเท็จจริงว่าบคุคล	คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอื
องค์กรใดกระท�าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลาย
ล้างสูง
		 	 	 	 	 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล	คณะบุคคล	 นิติบุคคล	หรือ
องค์กรใดกระทําการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย 
ล้างสูง	สาํนกังานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณากาํหนดรายชือ่๕ 

อาจพจิารณาส่งเรือ่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ส่งคาํร้องไปยงัคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 ให้ดําเนินการกําหนดรายชื่อบุคคล	คณะบุคคล
นิติบุคคล	หรือองค์กรดังกล่าวก็ได	้(มาตรา	๑๖)	
  ๕.๔)		การก�าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งหรอืแนวทางปฏบิตัิ
ใด	ๆ	 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	
		 	 	 	 	 กฎหมายกําหนดให้ผูม้หีน้าทีร่ายงานกําหนดนโยบายในการประเมนิ
ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด	ๆ	เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	หรือกําหนดมาตรการอื่นใด 
ที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด	(มาตรา	๑๘)		

๕กฎหมายได้กําหนดให้สํานกังานแต่งตัง้	“คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดรายชือ่”	ข้ึนเพือ่พจิารณารายชือ่ดงักล่าวก่อนส่ง
เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ	โดยอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม	ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	ผู้แทนสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ	ผู้แทนสาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิผูแ้ทนกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาต	ิผู้แทนสาํนกังานศาลยตุธิรรม	และผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ	เป็นกรรมการรวมอยูด้่วย	ทัง้นี	้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดรายช่ือ	 และหลักเกณฑ์	 และวิธีการพิจารณาของสํานักงานและคณะกรรมการดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง	ทัง้นี	้เมือ่คณะกรรมการพจิารณากําหนดรายชือ่ดําเนนิการพจิารณารายชือ่แล้ว	ให้สํานกังานรายงานต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคราวถัดไป.
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  ๕.๕)	การย่ืนค�าร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรายชื่อเพื่อ 
ขออนญุาตด�าเนินการใด	ๆ 	กบัทรพัย์สนิท่ีถูกระงับการด�าเนนิการกับทรพัย์สิน
อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดตามข้อ	๕.๑)
	 	 	 	 	 ผู้ซึง่ถกูระงบัการดําเนินการกับทรพัย์สนิอนัเน่ืองมาจากการเป็นบคุคล 
ทีถ่กูกาํหนดตามข้อ	๕.๑)	อาจยืน่คําร้องต่อคณะกรรมการพจิารณากําหนดรายช่ือ 
เพือ่ขออนญุาตดาํเนนิการใด	ๆ 	กบัทรัพย์สนิทีถ่กูระงบัการดาํเนนิการกบัทรพัย์สนิ 
ก็ได ้	 แต่ก ่อนมีการอนุญาตกฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดรายชื่อส่งเร่ืองไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคําร้องไปยัง 
คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคําร้องของบุคคล 
ที่ถูกกําหนดดังกล่าว	 และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
หรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัย 
เป็นอย่างไรแล้ว	ให้คณะกรรมการพจิารณากาํหนดรายชือ่ดาํเนินการไปตามนัน้ 
(มาตรา	๒๐)		
	 	 	 	 	 นอกจากนี	้กฎหมายกําหนดให้นําบทบัญญัติมาตรา	๑๐	เรื่องการ
เกบ็รักษาและการบรหิารจดัการทรัพย์สนิ	มาตรา	๑๑	เรือ่งการยกเว้นความรบัผดิ
ให้แก่ผู้มหีน้าทีร่ายงานหรอืบคุคลทีค่รอบครองทรพัย์สนิของบุคคลทีถ่กูกาํหนด
ในกรณีที่บุคคลนั้นได้ดําเนินการไปตาม	ข้อ	๔.๓)	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	มาตรา	๑๓	 
เรื่องสิทธิในการยื่นคําร้องต่อศาลของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกําหนด
ตามข้อ	๔.๑)	หรือข้อ	๔.๒)	และมาตรา	๑๔	 เรื่องการดําเนินการทางศาล 
ตามข้อ	๔.๒)	ข้อ	๔.๕)	และ	ข้อ	๔.๖)	มาใช้บงัคบักบัการดาํเนนิการตามหมวด	๒	นี้ 
โดยอนุโลมด้วย

๖)	อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและส�านักงาน	 (หมวด	๓,	มาตรา	๒๑ 
ถึงมาตรา	๒๒)
	 ๖.๑)		อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(มาตรา	๒๑)
	 	 	 	 	 (๑)		 กําหนดหลักเกณฑ	์ระเบียบ	และประกาศตามกฎหมายนี้
	 	 	 	 	 (๒)		กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล	 ติดตาม	ตรวจสอบ	และ
ประเมินผล	ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
	 	 	 	 	 (๓)		กําหนดแนวทางปฏบิตัทิีจ่าํเป็นเพือ่ให้ผูม้หีน้าทีท่าํรายงานหรอื
บุคคลอื่นใดดําเนินการ	ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
	 	 	 	 	 (๔)		ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
  ๖.๒)	อ�านาจหน้าท่ีของส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(มาตรา	๒๒)
		 	 	 	 	 (๑)		 ให้คาํแนะนาํหรอืช้ีแจงแนวทางการปฏบัิตแิก่ผูม้หีน้าท่ีต้องปฏบิตัิ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้
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	 	 	 	 	 (๒)		กํากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายนี้	 รวมถึงการดําเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายนี้
	 	 	 	 	 (๓)		รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
การตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น
	 	 	 	 	 (๔)		เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
การยึด	อายัด	หรือริบทรัพย์สินตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น

๗)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๔,	มาตรา	๒๓	ถึงมาตรา	๒๗)
		 ๗.๑)	 บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ	๔.๓)	(๑)	หรือ	 (๒)	หรือข้อ	๕.๒)	 (๑)	หรือ	 (๒)	ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน	๓	ป	ีหรือปรับไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจําทั้งปรับ	และสําหรับ 
ผูม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามข้อ	๔.๓)	(๑)	หรือ	(๒)	หรอืข้อ	๕.๒)	(๑)	หรอื	(๒)	 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และปรบัอกีวนัละ	๑๐,๐๐๐	บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู	่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
		 	 	 	 	 ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคล	ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ	หรือ
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน	หรือ 
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระทาํความผดิ	ผูน้ัน้ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ	๓	ปี	หรอืปรบัไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั	(มาตรา	๒๓)	 
		 ๗.๒)		ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ	๔.๓)	 (๓)	หรือ
ข้อ	๕.๒)	(๓)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	และปรับอีกวันละ	
๕,๐๐๐	บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู	่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
		 	 	 	 	 ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคล	ถ้าการกระทํา 
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ	หรือ
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน	หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ 
หรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระทาํความผดิ	ผูน้ัน้ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั	(มาตรา	๒๔) 
		 ๗.๓)		ผู ้ใดจัดหา	 รวบรวม	หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือดําเนินการด้วยประการใด	ๆ	 เพ่ือการก่อการร้าย	หรือโดยรู้อยู่แล้วว่า 
ผู้ได้รบัประโยชน์ทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืจากการดําเนินการน้ันเป็นบคุคล
ที่ถูกกําหนด	หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดําเนินการน้ันถูกนํา 
ไปใช้เพือ่สนบัสนนุการดําเนนิกจิกรรมใด	ๆ 	ของบคุคลทีถ่กูกาํหนดหรอืของบคุคล	 



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
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คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อการร้าย	ผูน้ัน้กระทําความ
ผิดฐานสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่	๒	ปี
ถงึ	๑๐	ปี	หรอืปรบัต้ังแต่	๔๐,๐๐๐	บาทถงึ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรับ
		 	 	 	 	 ผู้ใดจัดหา	รวบรวม	หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน	หรือ
ดําเนินการด้วยประการใด	ๆ	เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	 
หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด	หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
การดําเนินการนั้นถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด	ๆ	ของบุคคล
ทีถ่กูกําหนดหรอืของบคุคล	คณะบคุคล	นิติบคุคล	หรอืองค์กรทีเ่ก่ียวข้องกับการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	ผู้นั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่	๒	ปีถึง	๑๐	ปี	หรือปรับตั้งแต	่๔๐,๐๐๐	บาทถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
		 	 	 	 	 ผูส้นับสนุนหรอืผูส้มคบกนัในการกระทําความผดิดงักล่าวมาในข้างต้น	 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระท�าความผิดนั้น
		 	 	 	 	 นิติบุคคลใดกระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิด	หรือเป็น 
ผูส้นบัสนนุหรอืผูส้มคบในการกระทําความผดิดงักล่าวมาในข้างต้น	ต้องระวางโทษ 
ปรบัตัง้แต่	๕๐๐,๐๐๐	บาทถึง	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	แต่หากการกระทาํความผดิ 
ของนิติบุคคลดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ	หรือ 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน	หรือ 
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระทาํความผดิ	ผูน้ัน้ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่	๒	ปีถึง	๑๐	ป	ีหรือปรับตั้งแต่	๔๐,๐๐๐	บาทถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
		 	 	 	 	 ทั้งนี้	กฎหมายกําหนดให้ความผิดตามข้อ	๗.๓)	นี้	 เป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(มาตรา	๒๕) 
		 ๗.๔)	 ความผิดตาม	๗.๑)	๗.๒)	และ	๗.๓)	 ท่ีนิติบุคคลเป็นผู้กระท�า
ความผิด	 ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(มาตรา	๒๖)		
		 ๗.๕)		ผู้ใดกระท�าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรอืฐานสนบัสนนุทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู	 
แม้จะกระท�านอกราชอาณาจักร	ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้	ถ้าปรากฏว่า
	 	 	 	 	 (๑)		 ผู ้กระทําความผิดหรือผู ้ร่วมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่ง 
เป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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	 	 	 	 	 (๒)		ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว	และได้กระทําโดยประสงค ์
ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร	หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย	หรือ
	 	 	 	 	 (๓)		ผูก้ระทําความผดิเป็นคนต่างด้าว	และการกระทาํน้ันเป็นความผดิ 
ตามกฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น	หากผู้นั้น 
ได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
		 	 	 	 	 ทั้งน้ี	 ให้นําบทบัญญัติมาตรา	๑๐๖	แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๒๗)		

๘)	บทเฉพาะกาล	(มาตรา	๒๘	ถึงมาตรา	๒๙)
  กฎหมายกาํหนดให้บรรดาประกาศรายช่ือของบคุคลทีถ่กูกาํหนดซึง่อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	
และยงัมไิด้ถกูเพกิถอนรายชือ่ของบคุคลทีถ่กูกาํหนด	ให้ถือเป็นรายชือ่ของบคุคล
ที่ถูกกําหนดตามกฎหมายนี	้(มาตรา	๒๘)		
		 ให้บรรดากฎกระทรวง	ระเบียบ	หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	
๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๙	ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	 ระเบียบ	หรือประกาศที่ออกตาม
กฎหมายนี้ใช้บังคับ	
		 โดยการดําเนินการออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	หรอืประกาศตามกฎหมายนี	้ 
กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	๒๘	 มิถุนายน	๒๕๖๐	 
ซึง่หากไม่สามารถดาํเนินการได้ก็ให้รัฐมนตรรีายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจดาํเนินการได้ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ	(มาตรา	๒๙) 

 ๖ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๐	บัญญัติว่า	
 “มาตรา	๑๐	ผู้ใดกระทาํการนอกราชอาณาจกัรซ่ึงเป็นความผดิตามมาตราต่าง	ๆ	ทีร่ะบไุว้ในมาตรา	๗	(๒)	และ	(๓)	มาตรา	๘  

และมาตรา	๙	ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก	ถ้า
	 (๑)	ได้มีคําพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น	หรือ
	 (๒)	ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ	และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว
	 ถ้าผู้ต้องคําพิพากษาได้รับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้ว	แต่ยังไม่พ้นโทษ	 

ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้	หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้		ทั้งน้ี	 โดยคํานึงถึงโทษที่ผู้นั้น 
ได้รับมาแล้ว”.

หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที	่๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป)



ม.ค. - ก.พ. ๖๐จุลนิติ110

“...กฎหมายทั้งปวงจะธำารงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง 

หรือจะธำารงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น  

ขึ้นอยู่กับการใช้ คือถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ  

จริงแล้ว ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ 

แต่หากนำาไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้ว

ให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ  

กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที 

และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด
คดีหม�ยเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

เรื่อง	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�าสั่งโดยไม่ชอบ
	 	 ด้วยกฎหมาย	และการกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจาก
	 	 ค�าสั่งทางปกครอง	(อุทธรณ์ค�าพิพากษา)

   นางกรณิการ์  สุรศิลป์ (ชุมนุม)              ผู้ฟ้องคดี
  
  ระหว่าง
   สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒            ผู้ถูกฟ้องคดี

   นางกรณิการ์  สุรศิลป์ (ชุมนุม)               ผู้ฟ้องคดี
  
  ระหว่าง
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒
   กรมบัญชีกลาง ที่ ๓          ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีหม�ยเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๓
คดีหม�ยเลขแดงที่ /๒๕

คดีหม�ยเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๔/๒๕๕๓
คดีหม�ยเลขแดงที่/๒๕
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด คดีหม�ยเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๑ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

จุลนิติ

เรื่อง	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�าสั่งโดยไม่ชอบ
	 	 ด้วยกฎหมาย	และการกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัอนัเกิดจาก
	 	 ค�าสั่งทางปกครอง	(อุทธรณ์ค�าพิพากษา)

๑.	ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป	
	 	 	 ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๑	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	และผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๓	อทุธรณ์ค�าพพิากษาในคดหีมายเลขด�าที่	
๔๓๑/๒๕๔๙	 และคดีหมายเลขด�าที่	 ๓๓๕/๒๕๕๐	 หมายเลขแดงที่	 ๕๔๑	 –	 ๕๔๒/๒๕๕๒
ของศาลปกครองช้ันต้น	(ศาลปกครองนครราชสมีา)	ซึง่ศาลปกครองชัน้ต้นมคี�าสัง่ให้รวมคดหีมายเลขด�าที่	
๔๓๑/๒๕๔๙	และคดีหมายเลขด�าที่	๓๓๕/๒๕๕๐	เข้าด้วยกัน	โดยให้คดีหมายเลขด�าที่	๔๓๑/๒๕๔๙
เป็นส�านวนคดีหลัก	 และก�าหนดให้ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่	๓	และกรมบัญชีกลาง	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	๔
	 	 	 ขณะเกดิเหตุคดนีีเ้มือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ผูฟ้้องคดรีบัราชการในต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงนิและบญัช	ี๕	โรงพยาบาลปรางค์กู	่อ�าเภอปรางค์กู	่จังหวดัศรสีะเกษ	มหีน้าทีจ่ดัท�าบญัชคีวบคมุดแูล
การเงนิ	รายรบัและรายจ่ายและเขยีนเชค็ลงลายมอืชือ่สัง่จ่ายร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่แล้วน�าเชค็ไปขึน้เงนิ
รบัเงินตามเช็คเพือ่น�าไปบรหิารราชการภายในของโรงพยาบาลปรางค์กู	่โดยมผีูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูฟ้้องคด	ีดงันี	้๑.	นายสมศกัดิเ์ป็นผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	ปี		พ.ศ.	๒๕๔๑	
ถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 (เดือนกันยายน)	 ๒.	 นายวีรยุทธเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔
ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	 (เดือนเมษายน)	๓.	นายอัครเดชเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
(เดือนพฤษภาคม	ถึง	พ.ศ.	๒๕๔๖)	ขณะเกิดเหตุคดีนี้โรงพยาบาลปรางค์กู่ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
เกบ็รกัษาเงนิซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบตรวจสอบความถกูต้องเงนิคงเหลือประจ�าวันลงลายมอืชือ่ในรายงาน
คงเหลือในสมดุเงินคงเหลอืประจ�าวัน	ซึง่มข้ีาราชการในโรงพยาบาลปรางค์กูไ่ด้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
เก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินและเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในราชการของโรงพยาบาลปรางค์กู่
ร่วมกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลและผู้ฟ้องคดี	 ดังน้ี	๑.	นางเย็นจี	๒.	นางกาญจนา	๓.	นางอนงค์
๔.	นางณัฐชยา	ครองยุทธ	
	 	 	 ต่อมาระหว่างวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๔๖	ถึงวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๔๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดศรสีะเกษได้ท�าการตรวจสอบระบบการเงนิการบญัชขีองโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	อ�าเภอปรางค์กู่	จงัหวัดศรสีะเกษ	พบว่า	จ�านวนเงนิในระบบบญัชขีองโรงพยาบาลไม่ตรงกบัข้อมลู
การเงินในบัญชีของโรงพยาบาลจากธนาคารซึ่งอาจมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่	จังหวัดศรีสะเกษ	จึงมีค�าสั่งที่	๑๒๘๓/๒๕๔๖	ลงวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๔๖	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลปรางค์กู่	ผลการตรวจสอบ	ปรากฏว่า	พบความผิดปกติ
ในการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา	๕	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	
โดยเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	คอื	ผูฟ้้องคด	ีปลอมแปลงเชค็	จ�านวน	๗๔	ฉบบั	เบิกเงนิจากธนาคารจ�านวนทัง้สิน้
๒๑,๗๖๘,๘๓๙.๑๔	บาท	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเพียง	๒,๙๙๖,๐๕๓.๓๙	บาท
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ส่วนที่เกินมา	๑๙,๗๐๐,๙๑๗.๕๓	บาท	ผู้ฟ้องคดียักยอกไป	โดยเงินส่วนใหญ่ที่ยักยอกไปได้โอนเข้า
บัญชีส่วนตัวของผู ้ฟ้องคดี	 จึงมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธร
อ�าเภอปรางค์กู่ให้ด�าเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีกับพวกอีกสี่ราย	คือ	๑.	นายพิภพ		สุรศิลป์	ซึ่งเป็นสามี
ของผูฟ้้องคด	ี๒.	นางวราภรณ์		วงศ์ขนัธ์	 ซ่ึงเป็นพีส่าวของผูฟ้้องคด	ี๓.	นายสมร	วงศ์ขนัธ์	ซึง่เป็นพีเ่ขย
ของผูฟ้้องคด	ี๔.	นางสาวจนัทมิา		แจ่มกระจ่าง	ซึง่เป็นเพือ่นของผูฟ้้องคด	ีในความผดิต่อพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกษมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่	๒๗	
ธนัวาคม	๒๕๔๘	ลงโทษจ�าคกุผู้ฟ้องคด	ี๒๐	ปี	ขณะนีค้ดอียูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ภาค	๓	
ในระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลจังหวดัศรสีะเกษ	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	มคี�าสัง่ที	่๔๖๓/๒๕๔๗	ลงวนัที	่๒๔	
กมุภาพนัธ์	๒๕๔๗	แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าทีเ่พือ่หาตวั
ผู้ต้องรับผิดและจ�านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ในกรณีดังกล่าว	ซึ่งคณะกรรมการ
สอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิได้สอบข้อเทจ็จรงิจากพยานบคุคลทีเ่กีย่วข้องและพยานเอกสาร
ทัง้ได้สอบปากค�าผูฟ้้องคดทีีถ่กูคมุขงัอยูท่ีเ่รอืนจ�าจังหวัดศรสีะเกษ	โดยผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ได้มหีนงัสอื	ลบั	
ด่วนมาก	ที่	สธ	๐๒๐๔/๔๓๔	ลงวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๔๗	ถึงผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษ	
เพือ่ขอให้แจ้งผูฟ้้องคดว่ีาคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิจะเข้าท�าการสอบปากค�า
ผู้ฟ้องคดีในวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๔๗	ซึ่งเรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่	๖	
กันยายน	๒๕๔๗		คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้เดินทางไปสอบปากค�า
ผูฟ้้องคดทีีเ่รอืนจ�าจงัหวดัศรสีะเกษในวนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๔๗	และเมือ่คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง
ความรับผิดทางละเมิดได้สอบข้อเท็จจรงิเสรจ็สิน้แล้ว	ได้ท�ารายงานการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิด
ทางละเมิด	ลงวันที่	๔	 กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 โดยมีความเห็นว่า	พฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท�าด้วยความจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐจึงมีมติให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อย	คิดเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลงั	ที	่กค	๐๔๐๖.๖/ว.๑๒๑	ลงวนัที	่๒๖	ธันวาคม	๒๕๔๕	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าละเมิด	ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	 เห็นชอบด้วยเมื่อวันท่ี	๑๑	
กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	และผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	ได้มีหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑	ลงวันที	่
๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 ส่งส�านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	 กรณีการทุจริตเงิน
ของโรงพยาบาลปรางค์กู่เป็นเงินจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามข้อ	๑๗	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	หลังจากน้ันผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงมีค�าสั่งที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	
ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น	
๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผูฟ้้องคดรีบัทราบค�าสัง่วันที	่๒๑	สงิหาคม	๒๕๔๙	และได้อุทธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว
เมื่อวันที่	๓๐	 สิงหาคม	๒๕๔๙	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	 ท่ี	สธ	๐๒๐๑.๐๕๐/๒๕๐
ลงวนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๔๙	ส่งค�าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดใีห้กระทรวงการคลงัทราบ	กระทรวงการคลงั
โดยผู ้ถูกฟ้องคดีที่	๔	พิจารณาส�านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว	มีหนังสือ
ที่	กค	๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙	ลงวันที	่๑๙	เมษายน	๒๕๕๐	แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ว่า	ตามส�านวนการสอบ



ม.ค. - ก.พ. ๖๐114

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด คดีหม�ยเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๑ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

จุลนิติ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรับฟังได้ว่า	 ในการช�าระหนี้หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	 เมื่อเจ้าหน้าที่ด�าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้	 โดยทาง
โรงพยาบาลจะจ่ายเช็คโดยถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก	 ในเช็คจะมี	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็น
ต้นขั้วเช็คและตัวเช็ค	ซึ่งมีผู ้ฟ้องคดี	ต�าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๕	เป็นเจ้าหน้าที่
จัดท�าบัญชีและการเงินของโรงพยาบาลเป็นผู้เขียนเช็คท้ัง	 ๒	 ส่วน	 แล้วเสนอผ่านนางอนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ก่อนเสนอผู้มีอ�านาจลงชื่อสั่งจ่ายเงิน	หลังจากท่ีผู้มีอ�านาจสั่งจ่ายลงชื่อ
ครบถ้วนแล้ว	ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้น�าเช็คไปเบิกถอนเงินออกจากธนาคารเพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลหรือช�าระหน้ีแก่บุคคลภายนอก	 แต่ก่อนที่จะน�าเช็คไปเบิกถอนเงินผู้ฟ้องคดี
ได้แก้ไขรายการในเช็คโดยเติมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเพิ่มจ�านวนเงิน	รวมท้ังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการชื่อผู้รับเงิน	 แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน	 เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายคดิเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผูฟ้้องคดีในฐานะเจ้าหน้าท่ีการเงนิโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้อาศยัโอกาสในต�าแหน่งหน้าทีเ่ป็นผูเ้ขยีน
รายการในเช็คและเป็นผู้น�าเช็คไปเบิกถอนเงินรวมทั้งหมด	๘๘	ฉบับ	เมื่อน�าต้นขั้วเช็คเปรียบเทียบ
กับเอกสารแสดงการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว	 คิดเป็นเงินส่วนต่างที่
ทางราชการได้รบัความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	พฤตกิารณ์เป็นการจงใจกระท�าละเมดิ
ต่อทางราชการ	จงึให้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายเตม็จ�านวน	คดิเป็นเงนิจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	
ตามนยัมาตรา	๑๐	และมาตรา	๘	แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงมีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	
ตามหนงัสอืลงวนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๐	และได้รบัแจ้งผลการวนิจิฉยัอทุธรณ์ตามหนงัสอื	ด่วนทีสุ่ด	ที	่สธ	
๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	ลงวันที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๐	ว่าอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดฟัีงไม่ขึน้	วินิจฉยัยนืตามค�าสัง่เดมิ
   คดนีีศ้าลปกครองชัน้ต้นมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ของผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙
ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๔๙	ทัง้ฉบบัและค�าสัง่ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๒	ที	่๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวนัที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐
กับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	 ท่ี	 สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	
ลงวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๐	เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	
เตม็จ�านวนความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	แล้วให้ก�าหนดค่าเสยีหายเสยีใหม่ให้ถูกต้อง
ตามมาตรา	๘	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.	๒๕๓๙	
ค�าขออืน่นอกจากนีใ้ห้ยก	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	และผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๓	อทุธรณ์ค�าพพิากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
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๒.	ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 	 คดีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัย	ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง	ค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	
และค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน	เป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	เป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ข้อ	 ๑๗	 วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่า	 เมื่อผู้แต่งตั้ง
ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว	 ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่	และเป็นจ�านวนเท่าใด	แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	วรรคสอง	ก�าหนดว่า	
ให้ผู ้แต่งตั้งส่งส�านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ	
เว้นแต่เป็นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศก�าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	
และวรรคห้า	ก�าหนดว่าให้กระทรวงการคลงัพจิารณาให้แล้วเสรจ็ก่อนอายคุวามสองปีสิน้สดุไม่น้อยกว่า
หกเดือน	ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้แต่งตั้ง
มีค�าส่ังตามท่ีเห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ	 ข้อ	 ๑๘	 วรรคหน่ึง	 ก�าหนดว่าเมื่อกระทรวง
การคลังพิจารณาเสร็จแล้ว	 ให้ผู้แต่งต้ังมีค�าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้งค�าสั่งนั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	และวรรคสอง	ก�าหนดว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่ง
สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง	 ให้ผู้แต่งตั้งด�าเนินการเพื่อออกค�าสั่งให้ช�าระค่าสินไหม
ทดแทน
	 	 	 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรบัผิดทางละเมิด	ได้วนิจิฉยัสัง่การเมือ่วนัที	่๑๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๘	โดยเหน็ชอบด้วยกับความเหน็
ของคณะกรรมการฯ	ทีเ่สนอว่า	การทีผู้่ฟ้องคดไีด้ท�าการแก้ไขรายการในเชค็แล้วทุจรติยกัยอกเงนิในเชค็
ของโรงพยาบาลปรางค์กูไ่ปนัน้	เป็นการจงใจท�าให้ราชการเสยีหาย	จึงมมีตใิห้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย
ในอตัราร้อยละร้อย	คดิเป็นเงนิจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท		ดังนัน้	วนัท่ีหน่วยงานรู้ถึงการละเมดิ
และรูต้วัเจ้าหน้าทีผู่จ้ะพงึชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจงึเริม่นบัจากวนัท่ีผูถ้กูฟ้องคดีท่ี	๒	วนิจิฉัยสัง่การ
ดงักล่าว	เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ส่งส�านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบตามหนังสอื	ด่วนมาก	
ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑	ลงวันที	่๓๑	มีนาคม	๒๕๔๘	แต่กระทรวงการคลังมิได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ก่อนอายคุวามสองปีส้ินสุดไม่น้อยกว่าหกเดอืน	คอืภายในวนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๕๔๙	ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดีที	่๒	
ได้รอความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ	๑๗	วรรคห้า	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	มาเป็นเวลา	๑	ปี	๕	เดอืน	
๒๖	วนัแล้ว	ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๒	เกรงว่าจะขาดอายคุวาม	จงึได้มคี�าสัง่ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	
๒๕๔๙	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ�านวนดังกล่าว	หลังจากนั้น	กระทรวงการคลังได้แจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี	่๒	ทราบ	ตามหนงัสอื	ที	่กค	๐๔๐๖/๐๙๐๑๙	ลงวนัที	่๑๙	เมษายน	๒๕๕๐	
โดยเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงได้มีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	
๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	แก้ไขค�าส่ังที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ที่ยังไม่มีความเห็น
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ของกระทรวงการคลัง	ดังน้ัน	ค�าส่ังที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	จึงมิได้เป็นการมีค�าส่ังใหม่	แต่เป็นการแก้ไข
ค�าสั่งเดิม	ซึ่งยังไม่มีความเห็นของกระทรวงการคลัง	 เมื่อค�าส่ังท่ี	๑๖๑๑/๒๕๕๐	 เป็นการแก้ไข
ค�าสั่งที่	 ๑๖๒๐/๒๕๔๙	 จึงมิอาจถือว่าค�าสั่งที่	 ๑๖๑๑/๒๕๕๐	 ลงวันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๐	
ออกเมือ่พ้นก�าหนดอายคุวาม	การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นมีค�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ผูถ้กูฟ้องคดี
ที่	๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	นั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
   ประเดน็ทีส่อง	ค�าส่ังของผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ค�าสัง่ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๔๙	
และค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	จ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	
มาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่	 ถ้าเป็นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้อง
ค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ห้น�าบทบญัญตัมิาตรา	๘	มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม	แต่ถ้ามิใช่การกระท�า
ในการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้บังคบัตามบทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	๘	วรรคหนึง่	
บัญญัติว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี	 ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรฐัได้	ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าการน้ันไปด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง
	 	 	 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ฟ้องคดีด�ารงต�าแหน่งพนักงานการเงินและบัญช	ี๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
โรงพยาบาลปรางค์กู	่อ�าเภอปรางค์กู	่จงัหวดัศรสีะเกษ	มหีน้าทีร่บัจ่ายเงนิและจดัท�าบญัชขีองโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	 รวมทั้งมีหน้าที่เบิกถอนเงิน	 เขียนเช็ค	และลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลปรางค์กู	่
ร่วมกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่และผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อในเช็คอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคน	
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาล	คือ	มีผู้ร่วมลงลายมือชื่อในเช็คสองในสาม	จึงสามารถ
สั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลได้	 รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลร่วมด้วยทุกคร้ัง	
ในทางปฏบิตักิารเบกิถอนเงนิจากธนาคารเพือ่น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลหรอืช�าระหนีใ้ห้แก่
บุคคลภายนอกนั้น	 โรงพยาบาลจะใช้เช็คในการเบิกถอนโดยสั่งจ่ายในนามผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนใหญ	่
แต่ก็มีบางกรณีที่โรงพยาบาลจะส่ังจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรง	 กรณีที่โรงพยาบาล
สัง่จ่ายเชค็ในนามของผูฟ้้องคดนีัน้	ผูฟ้้องคดมีหีน้าทีเ่บกิถอนเงนิจากธนาคารแล้วน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ในโรงพยาบาลหรือช�าระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก	โดยขั้นตอนของการเบิกถอนเงินจากธนาคารนั้น
เม่ือเจ้าหน้าที่ได้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติแล้ว	 ผู้ฟ้องคดีจะท�าหน้าที่
เขยีนเชค็ท้ังต้นขัว้เชค็และปลายเชค็เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายบรหิารท่ัวไปซึง่เป็นผูบ้งัคับบญัชาช้ันต้น
ของผูฟ้้องคด	ีก่อนให้ผูม้อี�านาจสัง่จ่ายเงนิลงลายมอืชือ่ในเช็ค	หลงัจากนัน้	ผูฟ้้องคดีจะเป็นผูน้�าเชค็
ไปเบกิถอนเงินจากธนาคาร	ซึง่ผูฟ้้องคดไีด้อาศัยโอกาสในต�าแหน่งหน้าท่ีราชการทีเ่ป็นผูเ้ขยีนรายการ
ในเชค็และเป็นผูน้�าเช็คไปเบิกถอนเงิน	เมือ่ผูม้อี�านาจลงลายมือชือ่สัง่จ่ายได้ลงลายมอืชือ่ครบถ้วนแล้ว
ได้ท�าการแก้ไขรายการจ�านวนเงนิในเชค็ท้ังตัวเลขและตัวอกัษรให้เพิม่ขึน้	รวมท้ังแก้ไขเปลีย่นแปลง
ชือ่ผูร้บัเงิน	แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน	รวมเชค็ทัง้หมด	๘๘	ฉบบั	เมือ่น�าต้นขัว้เชค็เปรยีบเทยีบ
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กับการเคลือ่นไหวของเงนิในบญัชเีงนิฝากธนาคาร	คดิเป็นเงนิส่วนต่างทีท่างราชการได้รบัความเสยีหาย
เป็นเงนิ	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	พฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดเีป็นการจงใจกระท�าละเมดิต่อทางราชการ	ท�าให้
ผูถ้กูฟ้องคดีที	่๑	เสยีหาย	ผู้ถูกฟ้องคดทีี	่๒	จงึมีอ�านาจออกค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้ตาม
นยัมาตรา	๑๐	ประกอบมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
   ประเด็นที่สาม	 ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	 เพียงใด
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 มาตรา	 ๘	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	บัญญัติว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที	่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้	 ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท�าการน้ันไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	วรรคสอง	บญัญตัว่ิา	สทิธเิรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง
จะมไีด้เพยีงใดให้ค�านงึถงึระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณเีป็นเกณฑ์
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�านวนของความเสียหายก็ได้	 วรรคสาม	บัญญัติว่า	ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด�าเนินงานส่วนรวม	ให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย	 วรรคส่ี	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน	 มิให้น�าหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่านั้น	จากบทบัญญัติข้างต้น	 เห็นได้ว่า	 เจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจ�านวนความเสียหาย	โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน	โดยไม่ให้เป็นการบ่ันทอนขวัญก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่	 เน่ืองจาก
การที่เจ้าหน้าที่ด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐ	หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการ
เฉพาะตวัไม่	ประกอบกบัการให้คณุให้โทษแก่เจ้าหน้าทีเ่พือ่ควบคมุการท�างานของเจ้าหน้าทีย่งัมวีธิกีาร
ในการบริหารงานบุคคลและการด�าเนินการทางวินัยก�ากับดูแลอีกส่วนหน่ึง	อันเป็นหลักประกันมิให้
เจ้าหน้าทีท่�าการใด	ๆ 	โดยไม่รอบคอบอยูแ่ล้ว	การท่ีหน่วยงานของรฐัจะใช้สิทธิให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท�าละเมดิ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	 (๑)	ต้องค�านึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณ	ี(๒)	หากการละเมดิเกดิจากความผิด
หรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการด�าเนนิงานส่วนรวม	ต้องหักส่วนความรบัผิด
ดงักล่าวออกด้วย	และ	(๓)	กรณลีะเมดิเกดิจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน	มใิห้น�าหลกัเรือ่งลกูหนีร่้วมมาใช้บงัคบั
	 	 	 คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 ได้มีค�าสั่งที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	และค�าสั่ง
ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อยของ
ค่าเสยีหายทัง้หมดจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	เน่ืองจากผูฟ้้องคดกีระท�าละเมดิต่อผูถู้กฟ้องคดทีี	่๑	
ด้วยความจงใจ	เจตนาทจุรติทีจ่ะกระท�าให้ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ได้รบัความเสยีหาย	นอกจากผูฟ้้องคดแีล้ว	ผูถู้ก
ฟ้องคดทีี	่๒	มีค�าสัง่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามส่วนทีแ่ต่ละคนประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง
ไม่ตรวจสอบควบคุมในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือในฐานะที่มิได้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือช่ือ
ในเช็คในฐานะผู้มีอ�านาจส่ังจ่าย	 จึงมิใช่การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ลูกหนี้ร่วมที่ผู้ฟ้องคดีกระท�าการโดยทุจริต	 ซ่ึงหากผู้ฟ้องคดีไม่เจตนากระท�าโดยทุจริต	ท�าให้ผู้ถูกฟ้อง
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คดทีี	่๑	เสยีหาย	บคุคลทีเ่กีย่วข้องทัง้	๕	ราย	กไ็ม่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายในส่วนทีต่นประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรงดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ดังนั้น	ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	จึงมีผลมาจาก
การกระท�าของผูฟ้้องคดโีดยตรง	ผูฟ้้องคดจีงึต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายท้ังจ�านวน	กรณจีงึเป็นการ
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละส่วนกัน	 โดยมีบุคคลที่เก่ียวข้อง	 ดังน้ี	๑.	นายสมศักดิ์ซ่ึงเป็น
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่	ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๓๓	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	และในฐานะ
ผูม้อี�านาจลงลายมือช่ือส่ังจ่ายเช็คร่วมกับผูม้อี�านาจอ่ืน	๒.	นายวรียุทธในฐานะผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ถงึปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	และในฐานะผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่สัง่จ่าย
เชค็ร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่	๓.	นายอคัรเดชในฐานะผูอ้�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ระหว่างปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ถึงปีปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐)	 และในฐานะผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับ
ผูมี้อ�านาจอืน่	๔.	นางอนงค์หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไปในฐานะผูบ้งัคบับญัชาชัน้ต้นของผูฟ้้องคด	ีและในฐานะ
ผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือส่ังจ่ายเช็คร่วมกับผู้มีอ�านาจอื่น	๕.	นางกาญจนาในฐานะเป็นผู้มีอ�านาจ
ลงลายมอืช่ือสัง่จ่ายเช็คร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่	ต้องร่วมรบัผดิกบัผูฟ้้องคดีโดยผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ได้มคี�าส่ังที่	
๑๑๕๘-๑๑๖๒/๒๕๕๐	ลงวนัที	่๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๐	ให้นางกาญจนารบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
แก่ราชการ	เป็นเงิน	๖๒๒,๖๘๕.๐๘	บาท	นายอคัรเดช	เป็นเงนิ		๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐	บาท	นายวรียทุธ
เป็นเงิน	๕๕๐,๐๐๐	บาท	นายสมศักด์ิ	 เป็นเงิน	๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘	บาทและนางอนงค์	 เป็นเงิน
๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘	 บาท	 ซึ่งในค�าสั่งดังกล่าวได้ระบุว่า	 หากผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ได้รับชดใช้เงิน
จากผู้ฟ้องคดี	 เม่ือน�ามารวมกับจ�านวนเงินท่ีนางกาญจนา	นายอัครเดช	นายวีรยุทธ	นายสมศักด์ิ
และนางอนงค์ได้ชดใช้เกินมูลค่าความเสียหาย	 ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับไว้เกินแก่บุคคลดังกล่าว
ตามสัดส่วนแห่งความรับผิดที่ได้รับช�าระไว้ต่อไป	กรณีจึงมิอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	 ได้รับ
ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง
	 	 	 การที่ศาลปกครองช้ันต้นมีค�าพิพากษาให้ผู ้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ก�าหนดค่าเสียหายเสียใหม่
ให้ถกูต้องตามมาตรา	๘	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด	ดังนั้น	การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	มีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	
ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	 จึงเป็น
การออกค�าสัง่ทีช่อบด้วยมาตรา	๘	แห่งพระราชบญัญติัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙
	 	 	 ส่วนประเดน็ท่ีศาลปกครองช้ันต้นมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูถ้กูฟ้องคดี
ที่	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	สธ	๐๒๐๑.๑/๐๕๓/๔๒๖๒	ลงวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๐	นั้น	เห็นว่า	
หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลที่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีต่าง	ๆ	ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	ซึ่งเป็นหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ว่า	ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล
ที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค�าฟ้องทุกข้อ	 แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท�าค�าสั่งให้สิ่งใด	 ๆ	
เกินไปกว่าหรอืนอกจากทีป่รากฏตามค�าฟ้อง	เว้นแต่จะมกีฎหมายบญัญัติไว้เป็นอย่างอืน่	ซึง่ถอืได้ว่า
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามนัยข้อ	๕	วรรคสอง	แห่งระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	เมื่อคดีนี้
ผู้ฟ้องคดีมิได้มีค�าขอให้เพิกถอนค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น	 ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินค�าขอได้
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

จุลนิติ

๓.	ผลค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
	 	 	 การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	
ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ทั้งฉบับและค�าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	
๒๕๕๐	กับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	
ลงวนัที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๐	เฉพาะส่วนทีใ่ห้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	เตม็จ�านวน
ความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	แล้วให้ก�าหนดค่าเสยีหายเสยีใหม่ให้ถกูต้องตามมาตรา	๘	
วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	ค�าขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก	นั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
   พิพากษากลับค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	เป็นยกฟ้อง 
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“...ทุกคนต้องทำ�ใจให้หนักแน่น เที่ยงตรงปร�ศจ�กอคติ ให้กล�้แข็ง 

ที่จะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้สุขุมรอบคอบประกอบด้วยสติและปัญญ�

ที่จะตรวจตร�และพินิจพิจ�รณ�ห�ท�งที่จะใช้ตัวบทกฎหม�ยให้ได้ผล

ตรงต�มจุดประสงค์ คือให้เกิดคว�มถูกต้องเที่ยงตรงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ไม่ยอมปล่อยให้มีผู้อ�ศัยข้อบกพร่องท�งกฎหม�ย เอ�รัดเอ�เปรียบผู้อื่น

ในท�งไม่เป็นธรรมได้ทั้งต้องดำ�รงตนให้เป็นที่พึ่งของสุจริตชนด้วยเสมอ 

นักกฎหม�ยจึงจะส�ม�รถรักษ�คว�มศักดิ์สิทธิ์ของกฎหม�ย

และคว�มผ�สุกสงบของบ�้นเมืองไว้ได้ ...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังและเป็นที่สนใจติดตามของประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองในกรณีที ่
นางจอมทรพัย์ แสนเมอืงโคตร อดีตข้าราชการครูในจังหวัดสกลนคร ซ่ึงถกูศาลฎีกามคี�าพพิากษาถึงทีส่ดุ 
ว่ากระท�าความผิดอาญาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของผู้อื่น 
เสียหายและไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ให้ลงโทษจ�าคุก ๓ ปี 
๒ เดือน๑ ต่อมาเมื่อได้รับโทษจ�าคุกเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ จึงได้มา
ร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมว่าตนเองนั้น มิได้เป็นผู้กระท�าความผิดตามค�าพิพากษา 
ดังกล่าว จนต่อมาได้น�าไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นค�าร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา
พพิากษาใหม่ต่อศาลจงัหวดันครพนมซ่ึงเป็นศาลชัน้ต้นท่ีได้พพิากษาคดีน้ี ตามพระราชบญัญัติการร้ือฟ้ืน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖  
  คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการ 
ตั้งค�าถามต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยว่ามีความผิดพลาดหรือบกพร่องข้ึน 
หรือไม่ประการใดโดยเฉพาะในข้ันตอนใด เน่ืองจากเมื่อมีการกระท�าความผิดทางอาญาเกิดขึ้น 
จะมอีงค์กรในกระบวนการยตุธิรรมหลายองค์กรทีจ่ะเข้ามาร่วมกนัด�าเนนิการเพือ่น�าตวัผูก้ระท�าความผดิ 
ทีแ่ท้จรงิมาลงโทษตามกฎหมาย ซึง่ความผดิพลาดหรอืบกพร่องนัน้อาจจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ 
ของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา กล่าวคอือาจจะเป็นในชัน้ของเจ้าพนักงานต�ารวจซ่ึงมีอ�านาจหน้าที ่

 ๑จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) (๘) , ๔๗, 
๗๘, ๑๕๗ , ๑๖๐ วรรคหนึ่ง วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑  
ฐานขบัรถโดยประมาทอาจเกดิอนัตรายแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิ ขับรถโดยไม่ค�านงึถงึความปลอดภยัหรอืเดอืดร้อนของบคุคลอืน่ ขับขีร่ถ 
แซงรถอ่ืนล�้าเข้าไปในเส้นก่ึงกลางของทางเดินรถในขณะมีรถอื่นสวนทางมา และประมาทเป็นเหตุให้ผู ้อื่นถึงแก่ความตาย 
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย อันเป็นบทที่มีอัตราโทษหนักท่ีสุด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จ�าคุก ๓ ปี ฐานไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร และไม่ไปแสดงตัวกับแจ้งเหตุ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จ�าคุก ๒ เดือน รวมจ�าคุก ๓ ปี ๒ เดือน ส�าหรับรายละเอียดของคดี โปรดดูค�าพิพากษาฎีกา 
ที่ ๒๒๐๖/๒๕๕๖.

มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการ

เยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Pardon

purgation
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มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

ในการสืบสวนและการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีอันเป็นเสมือนต้นน�้า 
ของความยุติธรรม หรือในชั้นของพนักงานอัยการในการพิจารณาส�านวนการสอบสวนและมีค�าสั่งฟ้อง 
คดีอาญาต่อศาลอันเป็นกลางน�้าของความยุติธรรม หรือในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
ซึง่เปรยีบเสมอืนปลายน�า้ของสายธารแห่งกระบวนการยติุธรรมก็เป็นได้ ซ่ึงเมือ่มปีระเดน็ปัญหาข้อสงสัย
ดังกล่าวเกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมในที่สุด   
      หากกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องย่อมจะท�าให้ผลที่เกิดขึ้น 
เบี่ยงเบนไปจากความยุติธรรมที่ควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะไม่สำมำรถน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดที่แท้จริงมำลงทัณฑ์ได ้
แต่ในทำงกลับกันได้ส่งผลท�ำให้ผู ้บริสุทธิ์ต้องรับโทษอำญำที่ตนเองมิได้กระท�ำ อย่างไรก็ตาม 
ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติคงไม่มีรัฐใดที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มี
ความบริสุทธ์ิยติุธรรมโดยสมบูรณ์ ดังนัน้ หากจะมุง่ลงโทษผูบ้รสิทุธิต์ามค�าพพิากษาของศาลบนพืน้ฐาน
ของหลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งค�าพิพากษาโดยเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความ
เคารพศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขสภาพ 
ปัญหาดงักล่าวและเพือ่ให้กฎหมายมีความยดืหยุน่สอดคล้องกบัความยตุธิรรมตามความเป็นจริง จงึมกีาร 
พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ึนใน
ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ 
  ส�าหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกีารก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่บรรเทาหรอืเยยีวยาการลงโทษ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้หลายมาตรการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการก็มีเน้ือหาสาระและ 
ผลทางกฎหมายทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้ เพือ่ให้ทราบถงึวธิกีารในการเยยีวยาการลงโทษในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในระบบกฎหมายของประเทศไทย คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
จงึขอน�าเสนอเรือ่ง  “มำตรกำรทำงกฎหมำยส�ำหรบัเพือ่กำรเยียวยำบคุคลทีถ่กูลงโทษในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ” ดังนี้ 
 ในระบบกฎหมายของประเทศไทยของเรานั้น ได้ก�าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือเยียวยาการลงโทษความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาไว้หลากหลายประการ แต่ในบทความฉบับน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีของกำรอภัยโทษ 
กำรนิรโทษกรรม กำรล้ำงมลทิน และกำรขอรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำพิพำกษำใหม่เท่านั้น  
 โดยในแต่ละมาตรการมีสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กำรอภัยโทษ
      การอภัยโทษ (Pardon) เป็นกำรให้อภัยเฉพำะโทษท่ีผู้ต้องโทษจะได้รับตำมค�ำพิพำกษำ
ของศำลเท่ำน้ัน โดยอาจจะยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรืออาจลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่
นักโทษตามค�าพิพากษาก็ได้ แตไ่ม่ได้เป็นกำรให้อภัยกับกำรกระท�ำควำมผิดที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษ  
และไม่ท�ำให้ผู ้ได้รับกำรอภัยโทษหลุดพ้นจำกกำรเป็นผู ้ต้องค�ำพิพำกษำว่ำกระท�ำควำมผิด 
แต่ประกำรใด ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ได้ยอมรบัเอาประเพณกีารปกครองทีพ่ระมหากษัตรย์ิ 
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ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยการพระราชทานอภัยโทษให้แก่ประชาชนที่กระท�าความผิด 
และได้น�ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งน้ี ดังจะเห็นได้
จากพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ซึง่เป็นรฐัธรรมนญู
ฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามสมัยนิยมของนานาอารยประเทศ ได้บัญญัติเรื่อง 
การอภัยโทษไว้ในมาตรา ๓๐ ความว่า “คณะกรรมการราษฎรมีอ�านาจให้อภัยโทษแต่ให้น�าความ
ขึ้นขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อน” และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง ได้บัญญัติให้อ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ท้ังน้ี ตามความในมาตรา ๕๕ ซ่ึงบัญญัติว่า  
“พระมหากษตัรย์ิทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจทีจ่ะพระราชทานอภยัโทษ” และหลกัการดงักล่าวได้รบัการ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน 
   ส�าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพระราชทานอภัยโทษนั้น จะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติไว้ในภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และ
ลดโทษ โดยแบ่งการอภัยโทษออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรเฉพำะรำย 
และกำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรทั่วไป
   (๑) กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรเฉพำะรำย เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ไว้ว่าผู ้มีสิทธิจะได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องเป็นผู้ต้องค�ำพิพำกษำให้รับโทษ 
ในทำงอำญำอย่ำงใด ๆ และคดีถึงท่ีสุดแล้ว โดยผู้ที่จะยื่นค�าขออาจเป็นผู้ต้องค�าพิพากษานั้นเอง  
หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็ได้ ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์เพื่อขอรับ
พระราชทานอภัยโทษนั้น จะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ หรือถ้าหากผู ้ถวาย 
เรื่องราวนั้นต้องจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าจะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ�าก็ได้ เมื่อพัศดีหรือ 
ผู้บัญชาการเรือนจ�าได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว แล้วให้รีบส่งเรื่องราวน้ัน 
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าท่ีถวาย 
เรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ แต่ในกรณีที ่
ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายค�าแนะน�า 
ต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นก็ได้
   (๒) กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรทั่วไป เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ทวิ กล่าวคือ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวาย 
ค�าแนะน�าต่อพระมหากษตัรย์ิขอให้พระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้้องโทษกไ็ด้ ซึง่การพระราชทานอภยัโทษ  
ในกรณนีีใ้ห้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปน้ัน ในพระราชกฤษฎกีา 
ดังกล่าวจะมีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่านักโทษคนใดอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่
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    ถึงแม้ว่าการอภัยโทษจะท�าให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องได้รับโทษ หรือ
ได้รับการลงโทษแต่เพียงบางส่วน หรือได้รับการลดโทษ แต่การได้รับการอภัยโทษนั้นไม่ได้ท�าให้สิทธ ิ
ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะค�าพิพากษากลับคืนมาแต่ประการใด ทั้งนี้ ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ได้ก�าหนดผลของการอภัยโทษไว้ดังนี้
   (๑)  ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้าบังคับโทษไป
บ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ช�าระแล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด
   (๒)  ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู่ก็ให ้
บังคับไปได้
    (๓)  การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นความรับผิด 
ในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามค�าพิพากษา
    (๔)  เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระท�าความผิดอย่างหน่ึงถูกฟ้องว่า
กระท�าความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษน้ันย่อมไม่ตัดอ�านาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญา 
ตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระท�าผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา 

 ๒. กำรนิรโทษกรรม
    การนริโทษกรรม (Amnesty) เป็นกำรลบล้ำงกำรกระท�ำควำมผดิท่ีบคุคลได้กระท�ำมำแล้ว
โดยกำรก�ำหนดให้กำรกระท�ำนัน้ไม่เป็นควำมผิดและให้ผูท่ี้ได้กระท�ำกำรนัน้พ้นจำกกำรเป็นผูก้ระท�ำ
ควำมผิด โดยการตรากฎหมายนริโทษกรรมขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาของประเทศอันเน่ืองมาจากสถานการณ์
บางประการที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอันเน่ืองมาจากการมีอุดมการณ์ในทางการเมือง 
ทีแ่ตกต่างกนั การปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ หรอืการรฐัประหารเปลีย่นแปลงรฐับาล 
เป็นต้น
    ส�าหรับผลในทางกฎหมายของการนิรโทษกรรมน้ัน จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
นิรโทษกรรมในแต่ละฉบับว่าจะมุ่งลบล้างความผิดให้แก่ผู้กระท�าความผิดในกรณีใดบ้าง โดยอาจจะ
ยกเว้นทั้งความผิดในทางอาญาและความรับผิดในทางแพ่งด้วยก็ได้ กล่าวคือ ในคดีอาญาหากผู้กระท�า
ความผิดยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องระงับการสอบสวน 
หรอืระงบัการฟ้องคดีต่อศาล หากมีการยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลแล้ว พนกังานอยัการจะต้องด�าเนนิการถอนฟ้อง 
ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ได้ขอถอนฟ้อง เมื่อจ�าเลยร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเอง ศาลก็จะจ�าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความของศาล เนือ่งจากสทิธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๕)๒ หากศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าบุคคลนั้น 

 ๒ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ บัญญัติวำ่
 “มาตรา ๓๙ สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
     ฯลฯ   ฯลฯ
 (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
    ฯลฯ   ฯลฯ” 
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ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิด หรือถ้าอยู่ระหว่างการรับโทษก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 
หรอืในคดีแพ่งกจ็ะฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสนิไหมทดแทนจากบคุคลทีไ่ด้รบัการนิรโทษกรรม
แล้วไม่ได้ เพราะถือว่าไม่มีการกระท�าที่เป็นการโต้แย้งสิทธิอันจะท�าให้เกิดอ�านาจฟ้องคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕๓ 
    ในอดตีทีผ่่านมาการนิรโทษกรรมน้ันจะตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบญัญติัหรอืพระราชก�าหนด 
เพ่ือนิรโทษกรรมให้แก่การกระท�าในเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงในการลบล้างบรรดาการกระท�าท้ังหลาย 
ที่ผิดกฎหมายให้ผู้กระท�าพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง แต่นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
เรยีบร้อยแห่งชาต ิ(รสช.) ได้กระท�าการยดึและควบคุมอ�านาจการปกครองแผ่นดนิเป็นผลส�าเรจ็ เมือ่วนัที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
รูปแบบของการนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจาก
การนิรโทษกรรมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กล่าวคือ มีกำรบัญญัติเรื่องกำรนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึด
อ�ำนำจกำรปกครองประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครอง 
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒๔  ซึง่แนวทางดงักล่าวน้ีได้น�ามาบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู
ฉบับต่อ ๆ  มา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๗๕ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙๖ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  

 ๓ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง บัญญัติว่ำ
  “มาตรา ๕๕  เมือ่มข้ีอโต้แย้งเกิดข้ึน เกีย่วกบัสทิธิหรอืหน้าทีข่องบคุคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรอืบคุคลใดจะต้องใช้สทิธทิางศาล  
บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ�านาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้”   
 ๔ธรรมนูญกำรปกครองรำชอำณำจักร พุทธศักรำช ๒๕๓๔ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๓๒ บรรดาการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ได้กระท�า ประกาศ หรือสั่งก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้ ทั้งนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการยึดและควบคุม
อ�านาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่ว่าจะกระท�าด้วยประการใด หรือเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะกระท�า 
ประกาศ หรือสั่งให้มีผลใช้บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ถือว่าการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่ง รวมทั้ง
การกระท�าของผู้ปฏิบัติตามประกาศหรือค�าสั่งนั้นตลอดจนการกระท�าของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้กระท�าเนื่องในการยึดหรือควบคุมอ�านาจ
การปกครองแผ่นดินดังกล่าว เป็นการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย”  
 ๕รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๔๙ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๓๗ บรรดาการกระท�าทั้งหลายซึ่งได้กระท�าเนื่องในการยึดและควบคุมอ�านาจการปกครองแผ่นดิน เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมตลอดทั้งการกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซ่ึงได้รับค�าสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระท�าไป เพื่อการดังกล่าว
ข้างต้นนั้น การกระท�าดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�าเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
รวมทั้งการลงโทษและการกระท�าอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�าในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�า หรือผู้ถูกใช ้
ให้กระท�า และไม่ว่ากระท�าในวันที่กล่าวน้ันหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระท�านั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระท�าพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”
 ๖รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ บัญญัติวำ่
 “มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรฐัธรรมนญู รวมท้ังการกระท�าทีเ่กีย่วเนือ่งกบักรณดัีงกล่าวไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ 
ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”   
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มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๘๗ และในร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัใหม่  
มาตรา ๒๗๙๘

  ๓. กำรล้ำงมลทินโทษ 
    การล้างมลทินโทษ (Purgation) เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เป็นการลบล้างผลของ 
ค�าพิพากษาของศาลหรือผลของการถูกลงโทษทางวินัย เพราะการถูกลงโทษตามค�าพิพากษาของศาล
หรือการถูกลงโทษทางวินัยนั้น ท�าให้ผู้ถูกลงโทษมีมลทินติดตัวและท�าให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการเข้าถึงสิทธิบางประการ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ถูกลงโทษ 
ตามค�าพพิากษาของศาลหรอืผู้ถกูลงโทษทางวนัิย ส�าหรับผลทางกฎหมายของการล้างมลทนิน้ัน ถ้าผูใ้ด
ต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันหรือถูกลงโทษโดยค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษโดยค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
ในกรณีความผิดนั้น ๆ หรือกรณีที่ผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยก็ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวนิยัในกรณนีัน้ ๆ  อย่างไรกต็าม การล้างมลทนิไม่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผูไ้ด้รบัการล้างมลทนิในอนัทีจ่ะ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
    การล้างมลทินจึงเป็นเพียงกำรล้ำงเฉพำะโทษอันเป็นผลสุดท้ำยของกำรกระท�ำเท่ำนั้น  
แต่จะไม่สำมำรถลบล้ำงพฤตกิรรมหรอืกำรกระท�ำทีเ่ป็นเหตุให้ผู้กระท�ำถกูลงโทษ โดยผลทางกฎหมาย 
ของการล้างมลทินนั้น ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ตามค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณ ี
ที่กรมท่ีดินมีค�าส่ังให้ลงโทษข้าราชการทางวินัยโดยให้ปลดออกจากราชการฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่
ปฏบิติัหน้าทีร่าชการโดยมชิอบเพือ่ให้ตนเองได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้เป็นการทจุริตต่อหน้าทีแ่ละรายงานเทจ็ 
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อมาข้าราชการซึ่งถูกปลดออกนั้นได้ไปยื่นค�าขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
ต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาลงมติว่าข้าราชการผู้นั้นมีลักษณะ 

 ๗รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๔๘ บรรดาการกระท�าทัง้หลายซ่ึงได้กระท�าเนือ่งในการยดึและควบคมุอ�านาจการปกครองแผ่นดนิ เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าดังกล่าวหรือของผู้ซึ่ง 
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซ่ึงได้รับค�าสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�าไปเพ่ือการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�าดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�า 
เพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระท�า 
อันเป็นการบริหารราชการอย่างอ่ืน ไม่ว่ากระท�าในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�า หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�า และไม่ว่ากระท�า 
ในวนัท่ีกล่าวน้ันหรือก่อนหรือหลังวนัทีก่ล่าวน้ัน หากการกระท�านัน้ผดิต่อกฎหมาย ให้ผูก้ระท�าพ้นจากความผดิและความรบัผดิโดยสิน้เชงิ” 
   ๘รำ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับใหม่ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ ค�าสั่ง และการกระท�าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็น
ประกาศ ค�าสัง่ หรือการกระท�าทีม่ผีลใช้บงัคบัในทางรฐัธรรมนญู ทางนติบิญัญตั ิทางบรหิาร หรอืทางตลุาการ ให้ประกาศ ค�าสัง่ การกระท�า 
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค�าสั่ง การกระท�านั้น เป็นประกาศ ค�าสั่ง การกระท�า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ 
และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�าสั่งดังกล่าวให้กระท�า
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�าสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�าโดย 
ค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
  บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๕๙ ว่าเป็นการชอบด้วยรฐัธรรมนญูและกฎหมาย รวมทัง้การกระท�าทีเ่กีย่วเนือ่งกบักรณดัีงกล่าว ให้ถอืว่าการนัน้และการกระท�านัน้ 
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
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ต้องห้ามตาม มาตรา ๑๙ (๗)๙ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี 
ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงไม่สมควรที่จะให้เป็นช่างรังวัดเอกชน  
แม้ข้าราชการผูน้ัน้จะได้รบัการล้างมลทนิตามพระราชบญัญติัการล้างมลทนิในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วกต็าม ดงันัน้  
ข้าราชการผูน้ัน้จงึได้น�าคดมีาฟ้องต่อศาล เพือ่ขอให้ศาลพพิากษาว่ามติของคณะกรรมการฯ ทีไ่ม่อนญุาต
ให้ตนเป็นช่างรังวัดเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้พพิากษาว่า ตามพระราชบญัญตักิารล้างมลทนิฯ ทีก่�าหนดว่า ให้ถือว่า 
ผูน้ัน้มไิด้เคยถูกลงโทษหรือลงทณัฑ์ทางวนิยัในกรณนีัน้ ๆ  ย่อมหมำยควำมเพยีงว่ำ ผูท้ีถ่กูลงโทษทำงวนิยั 
ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยเท่ำนั้น ส่วนควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำท่ีเป็นเหตุให้บุคคลนั้น 
ถูกลงโทษทำงวินัยหำได้ถูกลบล้ำงไปด้วยไม่ เพรำะควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ไม่อำจล้ำงมลทินให้หมดไปได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าการกระท�าของข้าราชการดังกล่าว 
ไม่ได้รบัการล้างมลทนิ และเป็นการกระท�าทีข่าดคณุสมบตัติามพระราชบญัญตัช่ิางรงัวดัเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๙ (๗) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียจึงชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว

 ๔. กำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่
    การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาบุคคลผู้ต้อง 
รับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้มีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลัง หากปรากฏ 
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน และ 
ได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาล 
ที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�าความผิด 
    ในระบบกฎหมายของประเทศไทยน้ัน ได้มีกำรรับรองสิทธิในกำรขอรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้น
พิจำรณำใหม่เป็นครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๒๑ มำตรำ ๓๐ 
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดหากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาล
ที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังว่าบุคคลน้ันมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ 
ค่าทดแทนและได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ”
   เมื่อมีการรับรองสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญ การที่
ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองให้สมดังสิทธิจึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 ๙พระรำชบัญญัติชำ่งรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวำ่ 
  “มาตรา ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
       ฯลฯ    ฯลฯ
 (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีผู้รับรองความประพฤติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�าหนด
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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    ๑) คดีที่จะขอให้รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่จะต้องเป็นคดีอำญำที่ศำลได้มีค�ำพิพำกษำถึงท่ีสุด 
ให้บุคคลต้องรับโทษทำงอำญำ๑๐ ดังนั้น หากมิใช่คดีอาญา หรือหากเป็นคดีอาญาแต่เป็นการ 
ถูกลงโทษตามค�าสั่งของบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศ เช่น ค�าสั่งของ 
คณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครอง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ หรอื คณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาต ิบคุคลผูถ้กูลงโทษตามค�าสัง่ดงักล่าวไม่สามารถจะขอให้รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณา 
ใหม่ได้ และต้องเป็นกรณีที่ ถูกบังคับโทษตำมค�ำพิพำกษำแล้ว หากได้รับการยกเว้นโทษ 
หรือรอการลงโทษจ�าคุกโดยมิได้ก�าหนดโทษปรับด้วย ในกรณีเช่นน้ีจะมาขอใช้สิทธิรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ไม่ได้
    ๒) เหตุที่จะขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่มี ๓ กรณี คือ (๑) พยำนบุคคลซึ่งศาล 
ได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นได้มีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในภำยหลังแสดงว่ำ 
ค�ำเบิกควำมของพยำนนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับควำมจรงิ (๒) พยำนหลักฐำนอื่นนอกจาก
พยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดน้ัน ได้ม ี
ค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในภำยหลังแสดงว่ำเป็นพยำนหลักฐำนปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง 
ตรงกับควำมจริง หรือ (๓) มีพยำนหลักฐำนใหม่อันชัดแจ้งและส�ำคัญแก่คดซีึ่งถ้าได้น�ามาสืบในคดี
อันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�าความผิด
   ๓) บคุคลผู้มีสิทธิยืน่ค�าร้องขอให้รือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ม ี๕ ประเภท ได้แก่ (๑) บคุคล 
ผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถึงทีส่ดุ (๒) ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นุบาลในกรณทีีบุ่คคลผูต้้อง
รบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้เป็นผูเ้ยาว์ หรอืคนไร้ความสามารถ (๓) ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอืน่
ของนติิบคุคลในกรณทีีน่ติบิคุคลนัน้ต้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ (๔) ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน 
สามีหรือภริยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะมีการ 
ยื่นค�าร้อง หรือ (๕) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม
    ๔) ค�าร้องขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ให้ยืน่ได้ภำยใน ๑ ปี นบัแต่วนัทีป่รากฏข้อเทจ็จรงิ 
อันเป็นเหตุท่ีจะขอรื้อฟื้นคดีได้ หรือภำยใน ๑๐ ปี นับแต่ค�าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด เว้นแต่ 
มีพฤติกำรณ์พิเศษ ศาลจะรับค�าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
    ๕) วิธีการในการยื่นค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีข้ึนพิจารณาใหม่น้ัน ให้ยื่นค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ต่อศำลชั้นต้น คือ ศาลที่ได้พิพากษาคดีเดิมหรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�านาจแทนศาลนั้น  
ถึงแม้ว่าคดีเดิมคดีจะถึงที่สุดตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตาม เว้นแต่ (๑) คดีของ
ศาลอาญาศึกหรือศาลประจ�าหน่วยทหาร ให้ยื่นต่อศาลทหารกรุงเทพ (๒) คดีของศาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นศาลทหารและศาลน้ันไม่เป็นศาลทหาร
ส�าหรับคดีนั้นแล้ว ให้ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเป็นศาลทหารนั้น 
หรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�านาจแทนศาลนั้น

 ๑๐โทษทางอาญาม ี๕ สถาน คือ ประหารชวีติ จ�าคกุ กักขงั ปรับ และรบิทรพัย์สนิ ท้ังนี ้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘.
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    ๖)  การพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังน้ี
       (๑) ขั้นตอนกำรไต่สวนค�ำร้อง 
       ให้ศาลทีไ่ด้รบัค�าร้องท�าการไต่สวนค�าร้องน้ันว่ามมีลูพอท่ีจะรือ้ฟ้ืนคดข้ึีนพจิารณาพพิากษาใหม่ 
หรือไม่ เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู ้ร้อง ศาลจะไต่สวนค�าร้องหรือไม่ก็ได้ ถ้าเห็นว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องไต่สวนค�าร้อง ก็ให้ศาลสั่งรับค�าร้องและด�าเนินการพิจารณาคดีท่ีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่
ต่อไป ค�าสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปไม่ได้
       ในการไต่สวนค�าร้อง ให้ศาลส่งส�าเนาค�าร้องและแจ้งวันนดัไต่สวนไปให้โจทก์ในคดเีดมิทราบ  
ในกรณทีีโ่จทก์ในคดเีดมิมใิช่พนกังานอัยการ ให้ส่งส�าเนาค�าร้องและแจ้งวันนัดไต่สวนให้พนักงานอยัการ
ทราบด้วย พนักงานอัยการและโจทก์ในคดเีดิมจะมาฟังการไต่สวนและซกัค้านพยานของผูร้้องด้วยหรอืไม่ 
ก็ได้ ผู้ร้องและโจทก์ในคดีเดิมมีสิทธิแต่งทนายแทนตนได้ ทั้งน้ี แม้ศำลชั้นต้นจะมีอ�ำนำจท�ำกำร
ไต่สวนค�ำร้องแต่จะไม่มอี�ำนำจสัง่รบัหรอืไม่รบัค�ำร้อง เพรำะศำลท่ีมอี�ำนำจส่ังค�ำร้องคือศำลอทุธรณ์  
โดยให้ศาลชั้นต้นที่ไต่สวนค�าร้องส่งส�านวนการไต่สวนพร้อมทั้งท�าความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์ 
โดยไม่ชักช้าเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีนั้น
       เมือ่ศาลอทุธรณ์ได้รบัส�านวนการไต่สวนและความเหน็ของศาลชัน้ต้นแล้ว ถ้าศาลอทุธรณ์
เหน็ว่าค�าร้องนัน้มมีลูพอทีจ่ะรือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่ ศาลอทุธรณ์จะมีค�าสัง่รบัค�าร้องและสัง่ให้ศาลชัน้ต้น 
ที่รับค�าร้องเป็นผู้ด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นต่อไป แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�าร้องน้ันไม่มีมูล 
ก็จะสั่งยกค�าร้องนั้น ค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์ที่สั่งรับค�ำร้องหรือสั่งยกค�ำร้องให้เป็นที่สุด
       (๒) ขั้นตอนกำรพิจำรณำคดีที่ขอรื้อฟื้นขึ้นพิจำรณำใหม่ 
       เม่ือศาลอุทธรณ์สั่งรับค�าร้องและสั่งให้ศาลชั้นต้นที่รับค�าร้องด�าเนินการพิจารณาคด ี
ที่ร้ือฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่แล้ว การด�าเนินกระบวนพิจารณาชั้นน้ี ศาลชั้นต้นดังกล่าวจะต้องแจ้ง 
วันนัดสืบพยานผู้ร้องไปให้พนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมทราบ หากว่าพนักงานอัยการหรือโจทก ์
ในคดีเดิมยงัไม่ได้รบัส�าเนาค�าร้องกใ็ห้จัดส่งส�าเนาค�าร้องไปให้ด้วย ซ่ึงในชัน้น้ีพนักงานอยัการหรอืโจทก์
ในคดเีดมิมสีทิธยิืน่ค�าคัดค้านได้ก่อนวนัสบืพยาน และเมือ่สบืพยานบคุคลผูร้้องเสรจ็แล้ว พนกังานอยัการ
และโจทก์ในคดเีดมิมีสทิธนิ�าพยานของตนเข้าสืบได้ เมือ่ศาลเหน็สมควรเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 
ศาลจะเรียกพยานที่น�าสืบมาแล้วมาสืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได้ ขั้นตอนในชั้นนี้ถือว่ำ 
อยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรพิจำรณำคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจำรณำใหม่ ดังนั้น หากบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญา
โดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุทีก่�าลงัรบัโทษนัน้อยูอ่าจเป็นโทษจ�าคกุหรอืกกัขงักต็าม ผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะยืน่ค�าร้อง
ขอให้ศาลสัง่ปล่อยชัว่คราว ซึง่กฎหมายก�าหนดให้หยดุการบงัคบัคดีไว้ช่ัวคราว ซึง่ศาลชัน้ต้นทีร่บัค�าร้อง
จะสั่งปล่อยบุคคลนั้นชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ 
    ๗)  การพพิากษาและผลของค�าพพิากษาคดทีีร่ือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่ ถ้าค�าพพิากษาในคดเีดมิ
เป็นค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอาญาศึกให้เป็นอ�านาจของศาลชั้นต้นที่ท�าการพิจารณาคดีนั้น 
ท�าการพิพากษา แต่ถ้าค�าพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 
ให้ศาลช้ันต้นทีร่บัค�าร้องด�าเนนิการพจิารณาและท�าความเหน็ส่งส�านวนไปให้ศาลอทุธรณ์หรอืศาลฎกีา
เป็นผู้ท�าค�าพิพากษาแล้วแต่กรณี 
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    การท�าค�าพิพากษาในคดีรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้น กฎหมายบัญญัติให้ศาล
พิพากษาได้เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กรณีที่ศำลเห็นว่ำบุคคลผู้ต้องโทษในคดีเดิมเป็นผู้กระท�ำผิดจริง 
ศำลต้องพิพำกษำยกค�ำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีเสีย แม้จะปรากฏเหตุยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษ 
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ตาม แต่กรณีที่ศำลเห็นว่ำผู้ต้องโทษในคดีเดิมมิได้กระท�ำผิดก็ต้องพิพำกษำ
ยกค�ำพิพำกษำเดิมและพิพำกษำใหม่ว่ำบุคคลนั้นมิได้กระท�ำควำมผิด ซ่ึงในกรณีที่ศาลพิพากษา 
ว่าผู้ต้องโทษในคดีเดิมไม่มีความผิดนี้ ศาลจะต้องดูต่อไปว่าผู้ร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้ขอค่าทดแทน 
การที่ถูกลงโทษไปในคดีก่อนหรือขอรับสิทธิอย่างอื่นที่เสียไปคืนด้วยหรือไม่ ถ้ามีการขอมาศาลจะต้อง
ก�าหนดหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังกล่าวให้ด้วย
    การอุทธรณ์หรือฎีกาค�าพิพากษาในคดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น พนักงานอัยการผู้ร้องขอ 
หรือโจทก์ในคดีเดิมซึง่เป็นคูค่วามมีสิทธอุิทธรณ์หรอืฎกีาต่อไปได้ แต่อทุธรณ์หรือฎกีำได้เพียงชัน้เดยีว
เท่ำนั้น กล่าวคือ ถ้าเป็นค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นมีสิทธิอุทธรณ์ค�าพิพากษาน้ันต่อศาลอุทธรณ์และ 
ค�าพพิากษาของศาลอทุธรณ์ให้เป็นทีส่ดุ ถ้าเป็นค�าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ก็มสีทิธฎิกีาค�าพพิากษานัน้ 
ต่อศาลฎีกาได้
    ส�าหรับผลของค�าพิพากษาในคดีอาญาท่ีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น เมื่อศำลมีค�ำพิพำกษำ 
ยกค�ำพิพำกษำเดิมและพิพำกษำว่ำบุคคลนั้นมิได้กระท�ำควำมผิดแล้ว จะมีผลท�ำให้บุคคลนั้น 
เป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ต้องตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้กระท�ำควำมผิดอีกต่อไป และท�าให้จ�าเลยที่รับโทษ 
จ�าคุกหรือกักขังอยู่ได้รับการปล่อยตัวไป และถ้ามีการร้องขอค่าทดแทนในท้ายค�าร้องศาลจะก�าหนด 
ค่าทดแทนให้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด กล่าวคอื ถ้าต้องรบัโทษรบิทรัพย์สนิ ให้ได้รับทรพัย์สนิ 
ทีถ่กูริบน้ันคนื เว้นแต่ทรัพย์สินนัน้เป็นทรพัย์สินทีก่ฎหมายบญัญตัว่ิาให้ริบ ไม่ว่าเป็นของผูก้ระท�าความผดิ 
และมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่ ถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สินที่ถูกริบน้ันได้ ให้ได้รับชดใช้ 
ราคาของทรัพย์สินที่ถูกริบนั้น โดยถือราคาในขณะท่ีศาลพิพากษาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ และ 
ถ้าทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงิน ให้ได้รับเงินจ�านวนนั้นคืนโดยศาลจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละสิบห้า
ต่อปีของจ�านวนเงินนั้น นับแต่วันริบจนถึงวันที่ศาลเห็นสมควรก�าหนดก็ได้
    ในกรณีต้องรบัโทษปรบัและได้ช�าระค่าปรบัต่อศาลแล้ว ให้ได้รบัเงินค่าปรบัคืน โดยศาลจะคิด 
ดอกเบ้ียให้ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของจ�านวนเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันช�าระค่าปรับ จนถึงวันท่ีศาล
เห็นสมควรก�าหนดก็ได้ ถ้าต้องรับโทษกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับหรือจ�าคุก ให้ได้รับค่าทดแทน 
เป็นเงนิโดยค�านวณจากวันทีถ่กูกกัขงัหรอืถกูจ�าคกุในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อหน่ึงวัน ถ้าต้องรบัโทษประหาร
ชวีติและถกูประหารชีวิตแล้ว ให้ก�าหนดค่าทดแทนเป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าถกูใช้วธิกีาร 
ส�าหรบัเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาให้ศาลก�าหนดค่าทดแทนให้ตามทีเ่หน็สมควร และในการ 
ขอรับสิทธิที่ต้องเสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค�าพิพากษาในคดีเดิม ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิเช่นนั้นได ้
ศาลจะก�าหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควรต่อไป   
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บทสรุป
  เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาดังที่ได้กล่าวมาตามล�าดับแล้ว จะเห็นได้ว่าในแต่ละมาตรการน้ันมีความแตกต่างกัน 
ในหลกัการและสาระส�าคัญ กล่าวคอื “กำรอภยัโทษ” เป็นมาตรการทางกฎหมายอนัมทีีม่าจากโบราณ
ราชประเพณีที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งการพระราชทาน 
อภัยโทษนั้นเป็นกำรให้อภัยเฉพำะโทษท่ีผู ้ต้องโทษจะได้รับตำมค�ำพิพำกษำของศำลเท่ำนั้น 
แต่ไม่ได้เป็นกำรให้อภัยกำรกระท�ำควำมผิดท่ีเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ และไม่ได้ท�ำให้สิทธิต่ำง ๆ  
ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพรำะค�ำพิพำกษำกลับคืนมำแต่ประกำรใด 
  ส�าหรับกำรนิรโทษกรรมและกำรล้ำงมลทินนั้น ล้วนเป็นอ�านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการ 
ตรากฎหมายระดบัพระราชบญัญตัเิพือ่ลบล้างความผดิให้แก่ผูก้ระท�าความผดิ แต่มผีลในทางกฎหมาย
แตกต่างกนั เพราะ “กำรนริโทษกรรม” เป็นกำรลบล้ำงกำรกระท�ำควำมผดิท่ีบคุคลได้กระท�ำมำแล้ว 
โดยกำรก�ำหนดให้กำรกระท�ำนั้นไม่เป็นควำมผิดและท�ำให้ผู้กระท�ำพ้นจำกควำมผิดทำงอำญำ 
และควำมรับผิดทำงแพ่งโดยสิ้นเชิง แต่ “กำรล้ำงมลทินโทษ”นั้น เป็นกำรลบล้ำงเฉพำะผลสุดท้ำย
ของค�ำพิพำกษำหรือโทษทำงวินัยเทำ่นั้น แต่ไม่เป็นกำรลบล้ำงพฤติกรรมหรือกำรกระท�ำที่เป็นเหตุ
ให้ผู้กระท�ำถกูลงโทษและกำรล้ำงมลทินไม่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผูไ้ด้รบักำรล้ำงมลทินในอนัท่ีจะเรยีกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ จำกกำรต้องค�ำพิพำกษำหรือกำรถูกลงโทษทำงวินัย
  อย่างไรก็ตามกำรอภัยโทษ กำรนิรโทษกรรม และกำรล้ำงมลทิน หำใช่เป็นมำตรกำร 
ทำงกฎหมำยในกำรเยียวยำควำมผิดพลำดในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำโดยตรง ดังนั้น จึง
ได้มีการตรา “พระรำชบัญญัติกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” ขึ้น ซึ่งเป็น
มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรง ในการ 
ให้สิทธิบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้สามารถขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 
ในภายหลงั หากปรากฏหลกัฐานขึน้ใหม่ว่าบคุคลน้ันมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิและก�าหนดให้มสีทิธทิีจ่ะ 
ได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม 
ค�าพิพากษาของศาลที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้น้ันมิได้กระท�าความผิด และ 
ในท้ายที่สุดหากองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนท�าหน้าที่ของตนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ให้ถึงพร้อมแล้ว ย่อมจะท�าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพาอาศัย 
ของประชาชนในการแสวงหาความยุติธรรมและเป็นกลไกส�าคัญของประเทศในการ “ก�ำจัดคนพำล 
อภิบำลคนดี” เป็นสายธารแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ค�้าจุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม
ความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป  



ม.ค. - ก.พ. ๖๐จุลนิติ132

“...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม 

หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย ที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม 

ผู้ใดก็ตาม แม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว 

ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่ 

ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต 

ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

	 ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีค�าพิพากษาในหลายคดี
ให้จ�าเลยซึง่เป็นผู้กระท�าละเมดิได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงนิทีม่ากกว่าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ
เป็นจ�านวนหลายเท่าตวั	อาท	ิกรณศีาลชัน้ต้นแห่งมลรฐัฟลอรดิา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้มคี�าพิพากษา
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๗	ให้บรษิทับหุร่ีรายใหญ่รายหน่ึงช�าระค่าสนิไหมทดแทนให้แก่หญงิม่ายทีส่ามี
เสยีชวีติจากโรคมะเรง็	เป็นจ�านวนเงนิ	๒๓,๖๐๐	ล้านดอลลาร์สหรฐั	หรอืประมาณ	๗๐๐,๐๐๐	ล้านบาท
เนือ่งจากข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าบรษิทับหุรีป่กปิดข้อมลูทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสขุภาพและสารเสพตดิในบหุรี่
เป็นเหตุให้สามีของเธอติดบุหรี่โดยต้องสูบบุหรี่วันละ	 ๑	 –	 ๓	 ซอง	 เป็นเวลานานกว่า	 ๒๐	 ปี
จนกระทัง่ป่วยและเสยีชวีติ๑	หรอืกรณศีาลชัน้ต้นแห่งมลรฐัมสิซูรี	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ได้มคี�าพพิากษา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ให้บริษัทผู ้ผลิตแป้งเด็กรายใหญ่รายหน่ึงช�าระค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่สตรชีาวอเมรกินัรายหนึง่	เป็นจ�านวนเงนิ	๗๒	ล้านดอลลาร์สหรฐั	หรือประมาณ	๒,๕๐๐	ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจ�านวน	 ๑๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 แต่อีก
๖๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 เน่ืองจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทผู้ผลิตแป้งเด็ก
ปกปิดความเสี่ยงที่บรรจุแร่ทัลก์	 (talc)	 ในผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของบริษัท	 อันเป็นสาเหตุให้ผู้เสียหาย
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรังไข่๒	 เป็นต้น	 นั้น	 หลายท่านคงต่ืนเต้นหรือตกใจกับตัวเลขค่าเสียหาย
จ�านวนมหาศาลดังกล่าวและคงตั้งค�าถามในใจว่าศาลได้น�าหลักกฎหมายใดมาปรับใช้ในการก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนนั้น
	 ซึง่คดดีงักล่าวข้างต้นเป็นคดตีามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคของมลรฐัฟลอรดิาและมลรฐัมสิซรูี	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยกฎหมายได้น�า	“หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ” (Punitive Damages) 
หรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า ค่าเสยีหายเพือ่เป็นเยีย่งอย่าง (Exemplary  Damages)	มาบญัญตัไิว้ในกฎหมาย
ซึง่เป็นหลักการทีใ่ห้อ�านาจศาลก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนเป็นจ�านวนเงนิมากกว่าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิได้

	 ๑	แม่ม่ายชนะคดีบ.บุหรี่	 ได้ค่าเสียหายสามีป่วยมะเร็งตับ	 ๗.๕	 แสนล้านบาท,	 ไทยรัฐออนไลน์,http://www.thairath.co.th/																							
content/437711	 (๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗)	 ;	 พรหมพิริยะ	 พรสุข,	 ค่าเสียหายคดีผู ้บริโภค 2 เท่าคงไม่พอ,	 บทความกฎหมายน่ารู ้,
https://www.facebook.com/pages/	(๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗),	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง.
 ๒ศาลสั่งบริษัทแป้ง	 ชดเชยเหยื่อมะเร็ง,	 ไทยรัฐออนไลน์,	 http://www.thairath.co.th/clip/41023(๒๕	 กุมภาพันธุ์	 ๒๕๕๙)	 ;
ศาลสั่งบริษัทแป้งจ่ายค่าปกปิดสารก่อมะเร็ง	 ๗๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ,	 นิตยสารเวย์	 ออนไลน์,http://waymagazine.org/jjcausecancer/
(๒๔	กุมภาพันธ	์๒๕๕๙).	

การน�าหลักค ่า เสียหายเชิงลงโทษ
ตามกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้
กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย
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จึงเป็นที่น่าสนใจว่า	 หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ	นั้น	 มีหลักการที่มีความแตกต่างจากหลักการก�าหนด
ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การละเมดิโดยทัว่ไปอย่างไร		และจะสามารถน�ามาปรับใช้กบัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
เพื่อละเมิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔๓๘	 ของไทยได้หรือไม่
นอกจากนีห้ลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษได้มปีรากฏในกฎหมายแพ่งว่าด้วยการละเมดิฉบบัอืน่	ๆ
ของไทยบ้างหรือไม่ประการใด	ดังนั้น	เพื่อความกระจ่างชัดและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักกฎหมาย
ดังกล่าว	ทางคอลมัน์มมุสะท้อนความคดินิตบิญัญตั	ิ:	Legal	Reflection	จงึใคร่ขอน�าเสนอในประเดน็
และรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑)	 การน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน						
ในคดีละเมิดโดยทั่วไป๓ 
	 	 	 หลักการพื้นฐานในการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนในประเทศที่ใช ้ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร	 (Civil	 Law)	 นั้น	 มีหลักในการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าละเมิด
ตามทฤษฎว่ีาด้วยหนี	้โดยถอืว่าการละเมดิเป็นหนีใ้นทางแพ่งทีผู่ก้ระท�าละเมดิต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น	การก�าหนดค่าสินไหมทดแทนในระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรจึงมุ่งให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการกระท�าละเมิดเกิดขึ้น
	 	 	 ส่วนหลักการพืน้ฐานในการก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนในประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายจารตี
ประเพณี	 (Common	 Law)	 นั้น	 มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งชดใช้ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหาย
ได้รับแต่เพียงอย่างเดียวดังเช่นท่ียึดถือในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ยังมีการก�าหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษจ�าเลยผู้กระท�าละเมิดให้มีความเข็ดหลาบ
จนไม่สามารถหวนกลบัมากระท�าละเมดิเช่นเดิมได้อกี	และยงัมคีวามมุ่งหมายเพือ่ป้องปรามมใิห้บคุคลอืน่
มีการกระท�าละเมิดในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วย	
	 	 	 ส�าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย	นั้น	มีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร	(Civil	Law)	
ทัง้นี	้เพราะแนวความคดิในการก�าหนดค่าเสยีหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ลกัษณะละเมดิ	
ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายของซีวิล	ลอว์	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่การเยยีวยาหรอืชดเชยความเสียหายท่ีเกดิขึน้แท้จรงิเป็นส�าคญัโดยผูเ้สยีหายซ่ึงเป็นโจทก์มหีน้าที่
น�าสืบเพื่อให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไร	 เพียงใด	 และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะก�าหนด
ค่าสนิไหมทดแทน	โดยพจิารณาจากพฤตกิารณ์และความร้ายแรงแห่งละเมดิ	ตามหลกัการท่ัวไปของการ
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนดงัทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๓๘	ซึง่บญัญตัว่ิา

  ๓โปรดดเูนือ้หาสาระโดยละเอยีดใน	รองศาสตราจารย์สษุม		ศุภนติย์,	ค�าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด,	
พิมพ์ครั้งที	่๒	(กรุงเทพฯ	:	นิติบรรณาการ,	๒๕๓๗),	หน้า	๒๐๔	–	๒๑๔,	๒๒๗	–	๒๓๖	;	ศาสตราจารย์ไพจิตร		ปุญญพันธุ์,ค�าอธิบายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด,	พิมพ์ครั้งที	่๒	(กรุงเทพฯ	:	นิติบรรณาการ,	๒๕๒๖),	หน้า	๑๕๗	–	๑๖๗,	๑๘๖	–	๑๙๓.
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   “มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถานใดเพยีงใดนัน้ ให้ศาลวนิจิฉยัตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
   อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด
หรอืใช้ราคาทรพัย์สนินัน้ รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัให้ใช้เพือ่ความเสยีหายอย่างใด ๆ  อนัได้
ก่อขึ้นนั้นด้วย”
	 	 	 จากบทบัญญัติมาตราน้ี	 หากพิจารณาตามถ้อยค�าของกฎหมายจะเห็นได้ว่า	 ค�าว่า	
“ค่าสินไหมทดแทน”	 นั้น	 จึงมิได้หมายถึงแต่เพียงการชดใช้เป็นเงิน
เพือ่ความเสยีหายอนัได้ก่อขึน้	ซ่ึงเรยีกว่า	“ค่าเสยีหาย”	เท่านัน้	แต่ค่าสนิไหม
ทดแทนยังมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการอื่น	 ๆ	 อีก	 เช่น	 การกระท�า
ที่จะเยียวยาให้ผู ้เสียหายกลับคืนสู ่ฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการละเมิด
เกดิข้ึน	ดงันัน้	“ค่าสินไหมทดแทน”	จงึมคีวามหมายกว้างกว่า	“ค่าเสยีหาย”
และด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ศาลวินิจฉัยค่าสินไหมทดแทน
ได้ตามควรแก่พฤติการณ์ของจ�าเลยและความร้ายแรงแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเกิดประเด็น
ปัญหาว่า หลักการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจะสามารถน�ามาปรับใช้ภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา ๔๓๘ นี้ได้หรือไม่
   ในประเดน็น้ีได้มีความเหน็ทางวชิาการแตกต่างกนัออกไปเป็น ๒ ฝ่าย	กล่าวคือ	ฝ่ายท่ีหนึง่
เห็นว่า	 การก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายไม่จ�าเป็นต้องเท่ากับความเสียหายที่เกิดข้ึน	 เน่ืองจากกฎหมาย
ให้อ�านาจศาลก�าหนดได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด	 ศาลจึงก�าหนดค่าเสียหาย
ให้มากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการลงโทษจ�าเลยได้และเป็นจ�านวนที่สูงมากกว่า
ความเสียหายทีเ่กดิขึน้จริง		ส่วนฝ่ายทีส่องเหน็ว่า	กฎหมายบัญญตัใิห้ศาลใช้อ�านาจตามควรแก่พฤตกิารณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น	 ก็เป็นเพียงในกรณีที่โจทก์น�าสืบถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนได้
แต่ไม่สามารถน�าสืบถึงจ�านวนค่าความเสียหายที่พึงจะได้รับ	 ศาลจึงใช้ดุลพินิจก�าหนดค่าเสียหาย
ให้ตามควรแก่กรณี	
	 	 	 อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔๓๘	
แล้วจะพบว่าในทางปฏิบัติศาลไทยจะมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายที่สอง ซึ่งศาลจะ
วินิจฉัยก�าหนดค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น๔ 

 ๔โปรดดู	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 ๒๐๔๖/๒๕๔๑,	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๙๕๒๓/๒๕๔๔,	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๑๕๖๗/๒๕๐๐,
ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๔๘๐๕/๒๕๕๓	และค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๖๒๔๘/๒๕๕๕.
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	 ๒)	การน�าหลักการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาใช้กับกฎหมายว่าด้วย
ละเมิดเฉพาะเรื่อง
   แม้ว่าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษจะเป็นหลักการที่ไม่ได้มีการบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย	แต่เมื่อตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ของระบบกฎหมายไทยแล้วจะพบว่า “หลกัค่าเสยีหายเชงิลงโทษ” เริม่มปีรากฏในพระราชบญัญัติต่าง ๆ  
รวม ๕ ฉบับ	ดังนี้
	 	 	 (๑) พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่น�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว	้โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัติว่า	
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๓	 ในการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา	 ๘	 (๒)	
ศาลมีอ�านาจก�าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	 นอกจากก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง	
ศาลอาจมคี�าสัง่ให้ผูล้ะเมดิสทิธใินความลบัทางการค้าคนืผลประโยชน์ทีไ่ด้จาก	หรอืเน่ืองจากการละเมดิ
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้
	 	 	 	 	 (๒)  ในกรณีที่ไม ่อาจก�าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม	 (๑)	 ได้	 ให้ศาลก�าหนด
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร
	 	 	 	 	 (๓)	 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
เป็นการกระท�าโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง	 เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพ
การเป็นความลับทางการค้า	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
เพิ่มข้ึนจากจ�านวนที่ศาลก�าหนดตาม	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ได้	 แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน
ตาม	(๑)	หรือ	(๒)”
   (๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๖	ซึ่งบัญญัติว่า
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๖	 คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท�าในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา	 ๑๕	 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้มีค�าสั่งเพิกถอนการกระท�าหรือห้ามมิให้กระท�าการนั้นได	้ค�าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
	 	 	 	 	 การร้องขอตามวรรคหน่ึง	 ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ	 โดยให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายอย่างอื่น	 อันมิใช่ตัวเงินให้แก่
คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้	 และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้น
เป็นการกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ศาลจะก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ให้แก่คนพกิารไม่เกนิสีเ่ท่าของค่าเสียหายทีแ่ท้จรงิด้วยก็ได้
    	 หลกัเกณฑ์	วธีิการ	และเงือ่นไขในการร้องขอการรวบรวมพยานหลักฐาน	การไกล่เกลีย่
และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	 ซึ่งคณะกรรมการ
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อาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้	 องค์ประกอบ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 การด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง	
อ�านาจหน้าที่	 และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลีย่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก�าหนด”
   (๓) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๑๑                
ซึ่งบัญญัติว่า
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๑๑	 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด																						
ตามท่ีก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ศาลมีอ�านาจก�าหนด	
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 (๑)	 ค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหาย															
ต่อร่างกาย	สุขภาพ	หรืออนามัยของผู้เสียหาย	และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย	สามี	ภริยา	บุพการี	
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายต่อจิตใจ
	 	 	 	 	 (๒)	 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู ้ประกอบการได้ผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายสินค้า
โดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด�าเนินการใด	 ๆ
ตามสมควร	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหาย	ให้ศาลมอี�านาจสัง่ให้ผูป้ระกอบการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน
เพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ�านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงน้ัน	ทั้งน้ี	 โดยค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง	ๆ	 เช่น	
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ	 การท่ีผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	
ระยะเวลาที่ผู ้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า	 การด�าเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ	 สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ	 การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน	 ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย”
   (๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในมาตรา ๔๒	ซึ่งบัญญัติว่า	
	 	 	 	 	 “มาตรา	 ๔๒	 ถ้าการกระท�าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู ้ประกอบธุรกิจกระท�า
โดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น�าพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อความรับผิดชอบในฐานะผู ้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน	 เมื่อศาล
มีค�าพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จ่ายค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษเพิม่ขึน้จากจ�านวนค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนดได้ตามทีเ่หน็สมควร	
ทัง้นี	้ โดยค�านงึถงึพฤตกิารณ์ต่าง	ๆ	 เช่น	ความเสยีหายทีผู่บ้รโิภคได้รับ	ผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจได้รับ
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สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ	 การที่ผู ้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
	 	 	 	 	 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหน่ึง	 ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนด
ได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนด	แต่ถ้าค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิทีศ่าลก�าหนดมจี�านวนเงนิ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท	ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
ได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด”
   (๕) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
	 	 	 	 	 โดยได้ก�าหนดหลักค่าเสียหายเชงิลงโทษไว้ในมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	 ๖๔	 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	
พ.ศ.	๒๕๓๗	ว่า
	 	 	 	 	 “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
เป็นการกระท�าโดยจงใจ	 หรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึง
โดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย	ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง๕	

   ประเด็นข้อพิจารณา
   จะเห็นได้ว่า	การน�าหลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาใช้ในพระราชบญัญัตเิหล่าน้ี	นัน้ 
แม้กฎหมายจะได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยค�าของกฎหมายที่มีความแตกต่างกันบ้าง	เช่น	“ค่าสินไหมทดแทน
เพือ่เป็นการลงโทษ”“ค่าเสยีหายในเชิงลงโทษ”	“ค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษ”หรอื	“ค่าเสยีหายเพิม่ขึน้”
เป็นต้น	แต่ถ้อยค�าของกฎหมายในลกัษณะดังกล่าวน้ีล้วนแล้วแต่มคีวามหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยหมายความถงึค่าเสียหายในทางแพ่งซ่ึงถกูก�าหนดขึน้เพือ่ให้เป็นค่าเสยีหายทีเ่พ่ิมเตมินอกเหนือจาก
ค่าเสียหายในเชิงทดแทนที่โจทก์พิสูจน์ได้	 และมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�าละเมิด
ให้มีความเข็ดหลาบจนไม่สามารถกระท�าพฤติกรรมเช่นเดิมได้อีก	 และยังมุ่งหมายป้องปรามบุคคลอื่น
ที่จะกระท�าพฤติกรรมเช่นนั้นในอนาคต	 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า	 การน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
มาบัญญัติไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้ 

  ๕พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า
	 	 “มาตรา	๖๔	ในกรณท่ีีมีการละเมดิลิขสทิธิห์รอืสิทธขิองนกัแสดง	ศาลมอี�านาจสัง่ให้ผูล้ะเมดิชดใช้ค่าเสยีหายแก่เจ้าของลขิสทิธิห์รอื
สิทธิของนักแสดงตามจ�านวนที่ศาลเห็นสมควร	โดยค�านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย	รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็น
ในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย”
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  ประการแรก ขอบเขตการใช้บังคับค่าเสียหายเชิงลงโทษ	เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาว่า
การกระท�าละเมิดลักษณะใดบ้างที่จะเข้าข่ายให้มีการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษได้	 เช่น	 เป็นการ
กระท�าโดยจงใจหรอืมเีจตนากลัน่แกล้ง	หรอืเจตนาเอาเปรยีบ	หรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง	เป็นต้น	
ซึ่งเป็นการน�าพฤติกรรมการกระท�าละเมิดที่ร้ายแรงกว่าปกติมาก�าหนดเป็นขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
  ประการทีส่อง การประเมนิจ�านวนค่าเสยีหายเชงิลงโทษ ซ่ึงพระราชบญัญตัทิกุฉบบัทีไ่ด้น�า
หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ดังกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ได้ก�าหนดให้อ�านาจศาลเป็นผู้ประเมิน
จ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษทั้งสิ้น	 โดยในส่วนพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	นั้น	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยมีความละเอียดมากกว่า
พระราชบัญญัติฉบับอื่น	โดยได้เพิ่มเติมในส่วนปัจจัยที่น�ามาใช้ประเมินจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
โดยก�าหนดให้ในการประเมินจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษให้ศาลค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น
ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ	 การท่ีผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	
ระยะเวลาที่ผู ้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า	 การด�าเนินการของผู้ประกอบการ
เมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	 ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ	 สถานะทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ	 การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน	 ตลอดจนการที่ผู้เสียหาย
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
  ประการทีส่าม  มาตรการควบคมุค่าเสยีหายเชงิลงโทษ  เพือ่เป็นการควบคมุจ�านวนค่าเสยีหาย
ชนิดนี้ไม่ให้เป็นจ�านวนที่มากไปจนไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 การก�าหนดเพดานสูงสุดของค่าเสียหาย
เชิงลงโทษที่ศาลจะก�าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน	 ๒	 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	 หรือไม่เกิน	 ๔	 เท่า
ของค่าเสียหายที่แท้จริง	หรือไม่เกิน	๕	เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง	เป็นต้น  
บทสรุป
	 จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดโดยล�าดบัจะพจิารณาเหน็ได้ว่า	หลกัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ	นัน้
ไม่ใช่หลักการที่จะสามารถน�ามาปรับใช้กับการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้โดยทั่วไป	
ทั้งนี้	 ก็โดยเหตุที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยังไม่ได้มีการน�าหลักค่าเสียหาย
เชิงลงโทษมาบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพื่อท�าให้การก�าหนดค่าสินไหมทดแทน
เกีย่วกบักรณกีารกระท�าละเมดิบางลกัษณะมคีวามเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	กฎหมายไทย
บางฉบับท่ีมีลักษณะพิเศษจึงได้น�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติไว้ในฐานะที่เป็นข้อยกเว้น
ของหลักการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนส�าหรับการกระท�าละเมิดโดยทั่วไปด้วยการน�ามาปรับใช้กับ
คดีละเมดิบางประเภทดงัทีไ่ด้มกีารบญัญตัไิว้ในกฎหมายในระดบัพระราชบัญญตั	ิอาทิ	พระราชบัญญตัิ
ความลับทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๑๓	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖	พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๑๑	 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๔๒	 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์พ.ศ.	๒๕๓๗	มาตรา	๖๔	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	
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(ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มาตรา	 ๙	 เป็นต้น	 ซึ่งจะพบว่าการน�าหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	ๆ	อย่างน้อย	๓	ประการ	คือ	ขอบเขตการใช้บังคับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 การก�าหนดจ�านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 และมาตรการควบคุมค่าเสียหาย
เชิงลงโทษ
	 ทั้งนี้	มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า	หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นมักจะถูกก�าหนดขึ้นเฉพาะในกรณี
ของการกระท�าละเมิดที่มีพฤติกรรมร้ายแรงเกินกว่าปกติเท่านั้น	 โดยต้องเป็นการกระท�าละเมิด
ด้วยความจงใจท้ังที่รู ้ว่าเมื่อได้กระท�าละเมิดแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้	
แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจต่อผลของการกระท�านั้น	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีได้แก่	 การกระท�าโดยจงใจหรือเจตนา
การประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง	 การกระท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่ค�านงึถงึสทิธขิองบคุคลอืน่	 การมเีจตนา
ชั่วร้ายหรือการกระท�าละเมิดโดยใช้วิธีการกดขี่ข่มเหงผู้อ่ืนเป็นต้น	 แต่หลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จะไม่น�ามาใช้กับการกระท�าละเมิดทีเ่ป็นเร่ืองเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างธรรมดาด้วย
แต่ประการใด		
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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ส�ำหรับกำรด�ำเนินคดีอำญำตำมกฎหมำยไทยน้ันเป็นไปตำมหลักกำรด�ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ  

(Of if izialklage หรอื Public Prosecution) อนัเป็นหลักกำรทีถื่อว่ำกำรควบคมุและกำรรกัษำควำมสงบ 
เรียบร้อยของบ้ำนเมืองนั้นเป็นหน้ำที่ของรัฐไม่ใช่เอกชน และรัฐมีหน้ำที่ที่จะต้องป้องกันปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผดิอำญำเพรำะควำมผดิอำญำเป็นควำมผดิต่อสงัคมหรอืมหำชน ดงันัน้ เมือ่มกีำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำเกิดขึ้นรัฐเท่ำนั้นจึงถือเป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำ และเจ้ำพนักงำนของรัฐ คือ พนักงำน
สอบสวนและพนักงำนอัยกำร เป็นผู้มีอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรด�ำเนินคดีอำญำ อย่ำงไรก็ดี ตำมหลักกำรนี้
รฐัไม่ได้ผูกขำดกำรด�ำเนินคดีอำญำไว้แต่ผูเ้ดยีวโดยเดด็ขำด เพยีงแต่จะจ�ำกดัประเภทและฐำนควำมผดิ
บำงลักษณะเอำไว้ อันส่งผลท�ำให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องคดีอำญำได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำก 

ในกำรเริ่มกระบวนกำรด�ำเนินคดีอำญำนั้น จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกำรกล่ำวหำว่ำได้มีกำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำ ซ่ึงผู้กล่ำวหำอำจเป็นเอกชนหรือเป็นเจ้ำพนักงำนก็ได้ ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้กล่ำวหำ 
เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหำยอำจกล่ำวหำต่อเจ้ำพนักงำนด้วยค�ำร้องทุกข์ หรือเอกชนผู้อื่นที่มิใช่ผู้เสียหำย
อำจกล่ำวหำต่อเจ้ำพนักงำนด้วยค�ำกล่ำวโทษ หรอืเอกชนผูเ้สยีหำยอำจกล่ำวหำต่อศำลโดยตรงโดยไม่ผ่ำน 
เจ้ำพนักงำนก็ได้ และกำรเริ่มคดีอำญำโดยเจ้ำพนักงำนไม่ว่ำจะเป็นตำมค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ 
หรอืจะเป็นกำรเริม่เองโดยพลกำร จะมีกำรด�ำเนินกำรตำมล�ำดบัขัน้ตอน กล่ำวคอื เริม่ต้นด้วยกำรด�ำเนนิกำร 
ของพนกังำนสอบสวน แล้วต่อด้วยกำรด�ำเนินกำรของพนักงำนอัยกำร โดยประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ
ควำมอำญำจะแบ่งแยกควำมรบัผิดชอบในกำรด�ำเนินคดอีำญำชัน้สอบสวนฟ้องร้องออกจำกกันในทำงปฏบิตั ิ

การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก 

ในชั้นสอบสวนคดีอาญา
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กรณีนี้จะแตกต่ำงจำกหลักกำรด�ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศในภำคพื้น 
ทวีปยุโรปที่ไม่มีกำรแบ่งแยกควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจำกกัน 
ไม่ว่ำโดยกฎหมำยหรือโดยทำงปฏิบัติ เพรำะถือว่ำกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องเป็น 
กระบวนกำรเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้และกำรด�ำเนินกำรท้ังหมดจะอยู่ในควำมรับผิดชอบของพนักงำน
อัยกำรฝ่ำยเดียว ส่วนเจำ้พนักงำนอื่นนั้นมีฐำนะเพียงเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนอัยกำรเท่ำนั้น๑

จำกหลกักำรด�ำเนนิคดอีำญำในชัน้สอบสวนฟ้องร้องของไทยในทำงปฏิบติัทีแ่บ่งแยกควำมรบัผดิชอบ 
ออกเป็นกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำนสอบสวนแล้วต่อด้วยกำรด�ำเนินคดีอำญำของพนักงำน 
อัยกำร ท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่มีบทบำทเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรสอบสวน โดยเฉพำะกรณีที ่
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนเป็นเด็ก ท�ำให้ผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ไม่ได้รบักำรคุ้มครองสทิธอิย่ำงเพยีงพอ  
ซึ่งอำจส่งผลให้พยำนหลกัฐำนที่ได้มำมคีวำมคลำดเคลื่อน และอำจจะก่อให้เกิดปัญหำทำงจิตใจแก่เด็ก
ทีเ่ป็นผูเ้สียหำยหรอืพยำนได้ ประกอบกบัประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำได้บญัญตัข้ิอยกเว้น
ของกำรคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนกรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนเอำไว้ ซึ่งเป็น 
กำรลดมำตรฐำนในกำรคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กลง

ดังนั้น ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรคุ้มครองสิทธิเด็กและประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งเป็น
ทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำของสังคมไทยและเป็นก�ำลังส�ำคัญของชำติบ้ำนเมืองในอนำคต คอลัมน์  
กำรปฏรูิปกฎหมำย : LAW REFORM จงึขอน�ำเสนอบทควำม เรือ่ง “การคุม้ครองผูเ้สยีหายหรอืพยาน
ที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา” ดังนี้

๑.	แนวคิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก
 “เดก็” นัน้ถอืเป็นทรพัยำกรทีท่รงคณุค่ำอนัสมควรทีจ่ะได้รบักำรปกป้องและควำมคุม้ครอง

จำกสังคม เนื่องจำกเด็กเป็นวัยที่อ่อนแอและไม่สำมำรถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ ดังนั้น เด็กจึงต้อง
พึง่พำอำศัยครอบครัว สังคม และรฐัในกำรปกป้องและคุม้ครอง ส�ำหรบัแนวคดิในกำรคุม้ครองสทิธเิดก็น้ัน 
ได้เร่ิมต้นขึน้จำกนกักฎหมำยของส�ำนกักฎหมำยธรรมชำต ิกล่ำวคือ เดมิสงัคมตะวนัตกมแีนวควำมคิดว่ำ 
เดก็เป็นเสมอืนทรัพย์สนิอย่ำงหน่ึง อำจถกูน�ำไปขำย ทอดทิง้ หรอื
ใช้อ�ำนำจต่ำง ๆ  อย่ำงไรกไ็ด้โดยบิดำ ต่อมำเมือ่มกีระแสเคลือ่นไหว 
ของกฎหมำยเพื่อสังคมซึ่งเกิดขึ้นภำยหลังกำรปฏิวัติทำง
อุตสำหกรรมได้มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะทำงกฎหมำยของเด็ก  
ก่อให้กำรยอมรับต่อภำวะที่เป็นอิสระของเด็กมำกขึ้น โดยส�ำนัก
กฎหมำยธรรมชำติได ้ เล็งเห็นว ่ำสิทธิ เด็กเป ็นสิทธิสำกล 
(Universal Right) และเป็นสิทธิเด็ดขำด (Absolute Right)  
ทีจ่ะต้องได้รบักำรรบัรองและคุม้ครองโดยเด็ดขำด เพรำะเด็กเป็น
ทรัพยำกรที่มีคุณค่ำของสังคม เป็นผู้สืบทอดศิลปะควำมรู้ และ

  ๑คณิต ณ นคร, กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ ๗ ฉบับปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแผ่นซีดีรอม, 
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้ำ ๔๑-๖๒.
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คณุค่ำต่ำง ๆ  ของสังคม ตลอดจนช่วยธ�ำรงไว้ซ่ึงควำมคงอยูแ่ละควำมสถำพรของสงัคมสบืต่อไป แนวคดิ
ดังกล่ำวท�ำให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิทธิเด็ก มีกำรร่วมมือกันแสวงหำมำตรกำร
ระหว่ำงประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิเด็ก ดังนี้

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติได้มีข้อมติรับรอง
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๔๙๑ ปฏิญญำฉบับนี้ถือเป็นเอกสำร
ประวัตศิำสตร์ในกำรวำงรำกฐำนดำ้นสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศฉบบัแรกของโลก และเป็นพืน้ฐำน
ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชำชนทัว่โลก ในด้ำนสทิธิเด็กน้ันปฏิญญำฉบบันีเ้ริม่ให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของเด็กในฐำนะที่เป็นประชำกรของโลก นอกจำกนี้ ยังได้บัญญัติสิทธิเฉพำะส�ำหรับเด็ก
ไว้ในข้อที่ ๒๕ (๒) ว่ำมำรดำและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับกำรดูแลรักษำและกำรช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
เด็กทั้งปวงไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมเช่นเดียวกัน

 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เป็นสนธิสญัญำพหภุำคี 
โดยสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติได้ให้กำรรับรองเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๐๙ และมีผลใช้บังคับ 
เม่ือวนัที ่๒๓ มนีำคม ๒๕๑๙ ประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคขีองสนธสิญัญำนีโ้ดยกำรภำคยำนวัุติ เม่ือวนัที่ 
๒๙ ตุลำคม ๒๕๓๙ และสนธิสัญญำมผีลบังคบัใช้กบัประเทศไทยเมือ่วันที ่๒๙ มกรำคม ๒๕๔๐ สนธสิญัญำนี ้
มสีำระส�ำคญัเกีย่วกบัสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมืองของบคุคล รวมถึงสทิธใินชวีติ เสรภีำพในศำสนำ 
เสรภีำพในกำรพดู เสรภีำพในกำรรวมตวั สทิธเิลอืกตัง้และสทิธใินกำรได้รบักำรพจิำรณำควำมอย่ำงยตุธิรรม 
รวมท้ังกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก เช่น ต้องแยกผู้ต้องหำที่เป็นเด็กและเยำวชนออกจำกผู้ต้องหำที่เป็น 
ผู้ใหญ่และให้น�ำตัวขึ้นพิจำรณำพิพำกษำคดีให้เร็วที่สุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ วิธีพิจำรณำควำมต้องเป็นไป 
โดยค�ำนงึถงึอำยแุละควำมปรำรถนำทีจ่ะส่งเสรมิกำรแก้ไขฟ้ืนฟคูวำมประพฤตขิองเดก็หรอืเยำวชน และ
เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองโดยมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นตำมสถำนะของผู้เยำว์จำก
ครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิเดก็และอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธเิดก็ 
เป็นข้อเสนอแนะที่ให้ประเทศต่ำง ๆ สร้ำงระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรคุ้มครองเด็กโดยเฉพำะ เน้นถึงสิทธิ
ทำงแพ่ง สิทธิทำงกำรเมอืง สิทธิทำงสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เป็นมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ส�ำหรบัเดก็ทกุคน 
และเป็นหลักประกันสวัสดิภำพของเด็กมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบจำกกำรกระท�ำของบุคคลที่มุ่ง
จะเอำรัดเอำเปรียบ อย่ำงไรก็ดี โดยหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศปฏิญญำฉบับดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิด
พันธะทำงกฎหมำย เป็นเพียงควำมผูกพันทำงด้ำนจริยธรรมในทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ดังน้ัน  
เพือ่ให้กำรคุ้มครองเด็กเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สหประชำชำตจึิงได้ด�ำเนินกำรให้มอีนุสญัญำว่ำด้วย
สิทธิเด็กขึ้นเพ่ือขจัดปัญหำเก่ียวกับกำรขำดสภำพบังคับทำงกฎหมำยของกำรคุ้มครองเด็ก เนื่องจำก
อนุสัญญำมีสถำนะเป็นสนธิสัญญำซึ่งมีผลทำงกฎหมำยผูกพันประเทศที่เป็นภำคีทุกประเทศ 
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 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก จ�ำนวน ๕๔ ข้อ มีสำระส�ำคัญแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
 ส่วนท่ี ๑ เป็นข้อท่ีว่ำด้วยหลักกำรและเนือ้หำเกีย่วกบัสิทธต่ิำง ๆ ทีเ่ดก็พงึได้รบั ซึง่แบ่งออก 

ได้เป็น ๖ หลักกำร คือ หลักการทั่วไป เป็นกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพทั่ว ๆ ไปในแง่ทั้งส่วนบุคคล  
กำรแสดงควำมคิดเหน็ ศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำยเดยีวกัน กำรศึกษำ และอืน่ ๆ 
หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก หลักการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก 
หลักการคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง หลักการคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท�าความผิด
ทางอาญา และหลักการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส

  ส่วนที ่๒ เป็นข้อทีก่�ำหนดเป็นหลกัเกณฑ์และแบบพธีิซึง่ประเทศทีใ่ห้สตัยำบนัแก่อนุสญัญำ
ต้องปฏิบัติตำม

 ส่วนที ่๓ เป็นข้อทีเ่กีย่วข้องกบักลไกของอนสุญัญำ ซึง่ก�ำหนดวธิกีำรสอดส่องดแูลกำรปฏบิตัิ
ตำมอนุสัญญำและก�ำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรบังคับใช้

๒.		บทบัญญัติของกฎหมำย
  ๒.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
    จำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กโดยกำรภำคยำนุวัติ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕ และอนุสัญญำมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันที่ ๒๖ เมษำยน 
๒๕๓๕ ประเทศไทยจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังจะเห็นได้จำกกำรท่ีประเทศไทย 
มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กอยู่ด้วยกันหลำยฉบับ อำทิเช่น 

    - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ คุ้มครอง
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของเด็ก๒   

    - ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ ก�ำหนดสทิธหิน้ำทีแ่ละควำมสำมำรถของผูเ้ยำว์ 
และสิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำกับบุตร 

    - ประมวลกฎหมำยอำญำ ก�ำหนดควำมรบัผดิทำงอำญำของเดก็และควำมผดิทำงอำญำ 
ทีก่ระท�ำต่อเดก็ไม่ว่ำจะเป็นกำรทอดทิง้เดก็ ทำรณุเดก็ กระท�ำช�ำเรำเดก็ กระท�ำอนำจำรเดก็ จดัหำบคุคล 
เพื่อตอบสนองควำมใคร่ของผู้อื่น ฉ้อโกงโดยอำศัยควำมเบำปัญญำที่เป็นเด็ก และพรำกผู้เยำว์ 

    - ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ คุม้ครองผูต้้องหำ จ�ำเลย ผูเ้สยีหำย หรอื
พยำนซึ่งเป็นเด็ก 

    - พระรำชบญัญตัศิำลเยำวชนและครอบครวัและวธิพีจิำรณำคดเียำวชนและครอบครวั 
พ.ศ ๒๕๕๓ 

    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    - พระรำชบัญญัติกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น

   ๒รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
   “มำตรำ ๔ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค บรรดำ
ที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และตำมพันธกรณีระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้”.
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 ๒.๒ การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา
   กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำของประเทศไทยในอดตีได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบิตัิ

ต่อเด็กหรือเยำวชนที่เป็นผู้กระท�ำควำมผิด ด้วยกำรก�ำหนดมำตรกำรพิเศษที่แตกต่ำงจำกกำรด�ำเนิน
คดีอำญำโดยทั่วไป ให้กำรคุ้มครองและกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำควำมผิดท่ีเป็นเด็กมำกกว่ำกำรลงโทษ 
แต่ในส่วนของผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็น้ันกฎหมำยกลบัไม่ได้ให้ควำมส�ำคญั ทัง้ทีใ่นควำมเป็นจรงิ
หำกผูเ้สยีหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ต้องมำให้กำรในชัน้สอบสวนหรอืในชัน้พจิำรณำของศำลเด็กเหล่ำนัน้ 
ย่อมจะได้รับควำมเสียหำยทำงจิตใจหรือชื่อเสียงไม่ต่ำงจำกผู้กระท�ำควำมผิดที่เป็นเด็ก โดยเฉพำะยิ่ง 
ในคดีที่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือกำรทำรุณเด็ก สภำพจิตใจของเด็กเหล่ำนี้ยิ่งต้องได้รับกำร 
ดแูลเป็นพเิศษ และหำกด�ำเนนิกำรเช่นเดยีวกบัคดอีำญำทัว่ไปย่อมเท่ำกบักระบวนกำรยตุธิรรมได้ซ�ำ้เตมิ 
ควำมเสยีหำยให้เกดิขึน้กับเดก็ ดงัน้ัน จึงได้มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมอำญำ 
เพื่อก�ำหนดวิธีกำรพิเศษส�ำหรับกำรสอบสวนหรือสืบพยำนเด็กไม่ว่ำเด็กนั้นจะเป็นผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ 
จ�ำเลย หรอืพยำนโดยให้มบีคุคลทีเ่ดก็ร้องขอและสหวชิำชพีเข้ำร่วมอยูใ่นกำรสอบปำกค�ำและสบืพยำนด้วย 
ในสถำนที่ที่เป็นส่วนสัดพิเศษ อีกทั้งยังมีมำตรกำรหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำกับผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย 
และหลีกเล่ียงกำรได้รบัผลกระทบทำงจิตใจจำกกำรต้องเบกิควำมซ�ำ้ ๆ  ในเรือ่งเดยีวกนั ซ่ึงเป็นก้ำวแรก 
ของกำรคุ้มครองสิทธิเด็กที่เป็นผู้เสียหำยหรือพยำนในกระบวนกำรยุติธรรม

    ส�ำหรบักำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ในช้ันสอบสวนนัน้ ประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ ได้ก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ไว้ในมำตรำ ๑๓๓ ทวิ ดังนี้

    “มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดคีวามผดิเกีย่วกับเพศ ความผดิเกีย่วกับชีวติและร่างกายอันมใิช่ 
ความผดิทีเ่กดิจากการชุลมุนต่อสู ้ ความผดิเกีย่วกับเสรภีาพ ความผดิฐานกรรโชก ชงิทรพัย์และปล้นทรพัย์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิด 
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ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนที่มีอัตราโทษจ�าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยาน 
ทีเ่ป็นเดก็อายุไม่เกนิสบิแปดปีร้องขอ การถามปากค�าผูเ้สยีหายหรอืพยานทีเ่ป็นเดก็อายุไม่เกนิสิบแปดปี 
ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท�าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�า 
เด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค�าเด็กคนใดหรือ 
ค�าถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่าน 
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค�าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้
เด็กได้ยินค�าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ�้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

    ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
ทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งด้วย

    นกัจติวิทยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ หรอืพนักงานอยัการทีเ่ข้าร่วมในการถามปากค�า
อาจถูกผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น

    ภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากค�าเดก็ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวน
จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�าดังกล่าวซึ่งสามารถน�าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง 
ไว้เป็นพยาน

    ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซ่ึงมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�าพร้อมกันได้ ให้พนักงาน 
สอบสวนถามปากค�าเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุ 
ที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในส�านวนการสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากค�าผู้เสียหายหรือพยาน 
ซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท�าไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

   เมือ่พิจำรณำบทบญัญตัใินมำตรำ ๑๓๓ ทว ิดงักล่ำวแล้วจะเหน็ได้ว่ำ กฎหมำยวำงหลกั 
ให้กำรสอบปำกค�ำ “ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี” ในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ 
ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำยอันมิใช่ควำมผิดที่เกิดจำกกำรชุลมุนต่อสู้ ควำมผิดเกี่ยวกับเสรีภำพ 
ควำมผดิฐำนกรรโชก ชิงทรพัย์และปล้นทรพัย์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำหญงิและเดก็ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบรกิำร หรอืคดคีวำมผดิอืน่ทีม่อีตัรำโทษ 
จ�ำคกุ (ซึง่ผู้เสียหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็อำยไุม่เกนิ ๑๘ ปี ร้องขอ) ให้พนักงำนสอบสวนแยกกระท�ำเป็น
ส่วนสัดในสถำนที่ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอ และพนกังำนอยักำรร่วมอยูด้่วยในกำรถำมปำกค�ำเดก็น้ัน เว้นแต่ในกรณจี�ำเป็นเร่งด่วนให้บนัทกึ
เหตุที่ไม่อำจรอบุคคลอื่นไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน และมิให้ถือว่ำกำรสอบปำกค�ำดังกล่ำวไม่ชอบด้วย 
กฎหมำย
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  อย่ำงไรก็ดี เม่ือพิจำรณำเจตนำรมณ์ของกฎหมำยในเรื่องกำรคุ้มครองเด็กและหลักกำร
ของด�ำเนินคดีอำญำแล้วเห็นวำ่บทบัญญัติในมำตรำ ๑๓๓ ทวิ มีข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญดังนี้ ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๓ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนำรมณ์ที่จะปรับปรุง
กระบวนกำรสอบสวนและขั้นตอนกำรด�ำเนินคดีเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยหรือพยำน 
ที่เป็นเด็กในคดีอำญำเป็นส�ำคัญ จึงได้มีกำรก�ำหนดบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 
กำรสอบสวน ไดแ้ก่ พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร นกัจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์และบุคคล
ทีเ่ดก็ร้องขอให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอบสวน ให้บุคคลดงักล่ำวได้มส่ีวนช่วยในกำรคุม้ครองสทิธขิองเดก็ 
โดยมีบทบำทที่แตกต่ำงกันออกไปตำมหน้ำที่และควำมสำมำรถของแต่ละสำขำวิชำชีพ อย่างไรก็ตาม 
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 (๑) หลักกำรด�ำเนินคดีอำญำของประเทศไทยในทำงปฏิบัติได้แบ่งแยกควำมรับผิดชอบ 
ในกำรด�ำเนินคดีอำญำชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจำกกัน ท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่มีบทบำทเข้ำไปมีส่วน
เกีย่วข้องกบักำรสอบสวนในช้ันสอบสวน ประกอบกบับทบญัญตัใินมำตรำ ๑๓๓ ทว ิซึง่ก�ำหนดบทบำท
ของพนกังำนอัยกำรในกำรเข้ำร่วมสอบปำกค�ำเดก็ยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอว่ำพนักงำนอัยกำรมบีทบำทและ
อ�ำนำจหน้ำทีเ่พียงใด กล่ำวคอื ก�ำหนดให้พนักงำนอัยกำรเข้ำร่วมในกำรสอบปำกค�ำเด็กโดยไม่ได้ก�ำหนด
ให้พนักงำนอัยกำรเข้ำร่วมกำรสอบสวนในทำงเนื้อหำหรือก�ำหนดทิศทำงของกำรสอบสวนแต่อย่ำงใด 
จึงท�ำให้พนักงำนอัยกำรไม่อำจอ�ำนวยควำมยุติธรรมและคุ้มครองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กได ้
อย่ำงเต็มที่ 
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การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา

 (๒) ควำมไม่เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเรื่องกำรคุ้มครองเด็ก ท�ำให้กำรท�ำงำนของ
สหวิชำชีพไม่สอดคล้องกับกฎหมำย เช่น อำจมีกำรสอบปำกค�ำเด็กไว้ก่อน ซักซ้อมเด็กไว้ก่อนที ่
นักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์จะไปถึง หรือมีกำรเลื่อนคดีโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของเด็ก 
อยำ่งแท้จริง๓ เป็นต้น

 (๓) ปัญหำในกำรตีควำมกฎหมำย โดยค�ำว่ำ “สถานท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็ก” นั้น
กฎหมำยไม่ได้ก�ำหนดค�ำนิยำมที่ชัดเจนไว้ อีกทั้งกฎหมำยยังก�ำหนดให้พนักงำนสอบสวนจัดให้มีกำร
บันทึกภำพและเสียงกำรสอบปำกค�ำดังกล่ำวไว้ท�ำให้ทำงปฏิบัติสถำนที่ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กก็ยังคง
เป็นสถำนีต�ำรวจ๔ นอกจำกนี้ ค�ำว่ำ “ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง” ซึ่งเป็นบทยกเว้นให้พนักงำน
สอบสวนไม่ต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ต้องรอนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ 
บุคคลทีเ่ดก็ร้องขอ และพนกังำนอยักำรเข้ำร่วมในกำรถำมปำกค�ำพร้อมกัน ในทำงปฏบิตัไิด้ถกูน�ำมำใช้
บ่อยครั้งเพื่อควำมสะดวกของพนักงำนสอบสวนเอง ท�ำให้เด็กไม่ได้รับควำมคุ้มครองสมดังเจตนำรมณ์
ของกฎหมำย ทัง้ ๆ  ทีใ่นควำมเป็นข้อยกเว้นดงักล่ำวควรน�ำมำใช้เม่ือมเีหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น หำกไม่สอบ 
ปำกค�ำในเวลำนั้นจะมีผลต่อรูปคดีได้เพรำะผู้เสียหำยหรือพยำนใกล้จะเสียชีวิต เป็นต้น

๓.	บทสรุป	
 กำรพฒันำประเทศและสงัคมให้ได้ผลอย่ำงแท้จรงิน้ันจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมุง่กำรพฒันำไปทีเ่ดก็ 

เพรำะเด็กเป็นทรัพยำกรมนุษย์ท่ีจะเป็นพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศในอนำคต เด็กจึงเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ครอบครัว สังคม และรัฐควรจะให้ควำมคุ้มครองและ
เอำใจใส่ดแูลอย่ำงด ีกำรคุม้ครองในทีน่ีย่้อมหมำยรวมไปกำรคุม้ครองสทิธทิีเ่ดก็พงึมพีงึได้ตำมกฎหมำยด้วย 
ดังนัน้ จงึเป็นกำรสมควรอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องมกีำรน�ำกฎหมำยทีเ่ก่ียวกับควำมคุม้ครองสทิธิเดก็มำบงัคบัใช้ 
ให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง เพื่อให้เด็กเหล่ำน้ันได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภำพในวันหน้ำ 
สำมำรถธ�ำรงไว้ซึ่งควำมคงอยู่และควำมสถำพรของประเทศชำติได้สืบต่อไป

๓สภุำพร  พทิกัษเ์ผ่ำสกลุ, ปญัหำทำงกฎหมำยในกำรใหค้วำมคุม้ครองเด็ก : ศกึษำเฉพำะกรณกีำรสอบปำกค�ำเดก็ในคดอีำญำ, 
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ มกรำคม-กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ หนำ้ ๑๒๕.

๔สุภำพร  พิทักษ์เผ่ำสกุล, เพิ่งอำ้ง, หน้ำ ๑๒๖.
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
ในสังคมปัจจุบันปัญหาหน้ีนอกระบบน้ันถือได้ว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ที่ส�าคัญประการหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สืบเน่ืองมาจากสภาพปัญหาความยากจน 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหารายได้ไม่เพยีงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้ แต่ด้วยความจ�าเป็น 
ที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและครอบครัว ไม่ว่าจะส�าหรับเพ่ือการ 
ด�ารงชีพ การประกอบอาชีพหรอืการน�าเงนิมาช�าระหน้ีสนิทีจ่�าเป็นเร่งด่วน ฯลฯ กต็าม 
ประชาชนเหล่านี้จึงจ�าเป็นที่จะต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซ่ึงเป็นการ 
กูย้มืเงินทีไ่ม่มีรปูแบบแน่นอนโดยเป็นไปตามความตกลงของผูกู้้และผูใ้ห้กู้ตกลงกันเอง 
และจากการทีธุ่รกจิเงนิกูน้อกระบบเป็นแหล่งเงนิกูท้ีง่่าย สะดวก รวดเรว็ ไม่มขีัน้ตอน
ยุ่งยาก จึงท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ 
ต่างหันมากูย้มืเงินนอกระบบกันมากขึน้ ท�าให้บรรดานายทนุทีม่เีงนิทนุให้กู้ยมืได้อาศัย
ช่องทางดังกล่าวในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ โดยอาศัยความได้เปรียบ
และมีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ 
ผู้กู้ยืมเงินต่าง ๆ นานา เช่น การเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด  
ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง 
“มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและมาตรการ 
ต่าง ๆ ที่รัฐให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
หนี้นอกระบบโดยกฎหมำย 
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๑. ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 เมื่อกล่าวถึง “หนี้นอกระบบ” มักจะหมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน

กันเองในระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นหนี้นอกระบบมักจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
กล่าวคือ มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน ซึ่ง
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี) โดยที่เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ทั้งยังรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน
หรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง
แหล่งการเงนิทีเ่กดิขึน้ตามความจ�าเป็นและสภาพแวดล้อม ทีไ่ม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ 
เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ระหว่างผู ้กู ้และผู ้ให้กู ้ ลักษณะที่เด่นชัดคือไม่มีหลักทรัพย์ 
ค�้าประกันและอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูงกว่าที่
กฎหมายก�าหนด โดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมกับ
เงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ และใน
การติดตามทวงถามหนี้นั้น เจ้าหนี้บางรายอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามทวงหนี้ 
เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ได้รับความอับอาย เกิดความกลัว โดยการข่มขู่ จนอาจถึงข้ัน
ประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  

 นอกจากนี้นับวันธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้นได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
มีรูปแบบวิธีการด�าเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นการประกอบธุรกิจที่
มีลักษณะฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการท�านิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนในท�านองเดียวกันกับสัญญากู้ยืม ที่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือ
มีอัตราดอกเบ้ียสงูกว่าสญัญากูย้มืเงนิ หรอืใช้ถ้อยค�าอ่ืนแทนค�าว่าดอกเบีย้ ในการเรยีก
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน และโดยที่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้ก�ากับ
ดแูลการประกอบธรุกจิประเภทนีโ้ดยเฉพาะจึงท�าให้การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
สามารถท�าได้อย่างเสรี ผู้ประกอบธุรกิจท�าตามอ�าเภอใจและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการกู้เงนิเพยีงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเรยีก
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด การติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่
รุนแรงหรือไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนเป็นจ�านวนมากได้รับความเดือดร้อนจาก
การประกอบธรุกจิในลกัษณะดงักล่าวนี ้ และมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับดูแลการ
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ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 ดังนั้น เพื่อให้การก�ากับดูแลให้ธุรกิจเงินกู ้นอกระบบมีแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบให้มีปริมาณ 
ลดน้อยลงและไม่ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงควรมกีฎหมายทีใ่ช้ก�ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบขึ้นเป็นการเฉพาะ และก�าหนดให้มีหน่วยงาน
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้รัฐมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ต่อไป

๒ รูปแบบและประเภทของเจ้ำหนี้นอกระบบ
 ๒.๑	 รูปแบบของหนี้นอกระบบ
  โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของหนี้นอกระบบออกเป็น ๒ รูปแบบ

ตามระยะเวลาการช�าระหนี ้คอื หนีร้ะยะสัน้ (หนีร้ายวนั) และหนีร้ะยะยาว (หนีร้ายเดอืน 
/รายปี) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

  (๑)	 หนี้ระยะสั้นหรือหนี้รายวัน	แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
    (๑.๑)  หนี้เงินสด	ทอง	หรือสินค้าอื่น	ๆ 	เป็นหนี้เงินกู้ที่มีการ

เก็บดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิด
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๒๐ ต่อการให้กูย้มื ๑ ครัง้ โดยจะมรีะบบการจัดเกบ็หน้ีทีแ่ตกต่าง 
กันไปและถ้าลูกหน้ีผิดนัดก็จะมีการคิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง 
หรือเพิ่มค่าทวงถาม เป็นต้น อย่างไรก็ด ีเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การกู้ยืมด้วยเงินสด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และทอง  แล้ว จะเห็นได้ว่าการให้กู้ยืมน้ันจะมีความยุ่งยากต่างกัน 
โดยการให้กู้เป็นทองน้ันจะมีความยุ่งยากมากกว่า เพราะผู้ให้กู้จะต้องไปตรวจสอบ 
ถ่ายภาพที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ก่อนจึงจะปล่อยกู้ให ้

    (๑.๒)  หนีเ้งนิกูใ้นลักษณะ	“ดอกลอย”	คอื เงนิกูท้ีมี่การเกบ็
ดอกเบีย้ทกุวนัจนกว่าจะน�าเงนิต้นมาคนืเป็นก้อน ซึง่อตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ะอยูท่ีร้่อยละ 
๕-๒๐ ต่อวัน เช่น ให้กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๒๕ ต่อวัน 
จ�านวน ๒๔ วัน เท่ากับร้อยละ ๑๕๐ เก็บดอกเบี้ยวันละ ๕๐๐ บาท โดยคิดจ�านวน 
๒๔ วนั รวมเป็นเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมกับเงนิต้นอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าลกูหนีส้ามารถ
ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดจะต้องใช้หน้ีรวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าไม่สามารถ 
ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดก็ต้องช�าระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป 

   (๒)	 หนีร้ะยะยาว (หนีร้ายเดือน/รายปี)	เป็นการปล่อยกู้ระยะยาว
มากกว่า ๑ เดือนขึ้นไป และเก็บดอกเบี้ยรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน 
ถ้าเจ้าหนี้เป็นญาติหรือเพื่อน จะคิดอัตราดอกเบี้ยต�่าหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการก�าหนดระยะเวลาที่
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ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมีการใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน เช่น โฉนดที่ดิน แต่
ถ้าเจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาท ต่อครั้ง ในกรณี
ที่มีการกู้ยืมวงเงินไม่มากนัก อาจใช้บุคคลค�้าประกันได้ แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้
หลักทรัพย์ค�้าประกัน โดยมีการท�าสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาใน
เรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน 
ลูกหนี้ก็จะต้องช�าระดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีเงินต้นมาคืนด้วย และในกรณีที่มีการ
ผิดนัดช�าระหนี้จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก ท�าให้ยอดหนี้สูงขึ้น 

 ๒.๒ ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ	
   เม่ือพิจารณาประเภทของเจ้าหนีน้อกระบบแล้ว จะพบว่าเจ้าหนีเ้งนิกู้ 

นอกระบบนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ที่ส�าคัญได้แก่ 
   (๑) เจ้าหนี้ที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์

ของลูกหนี้	 ได้แก่ เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จัก กลุ่มที่ให้อัตรา
ดอกเบีย้ต�า่หรอืไม่คดิดอกเบีย้เลย หรอืคดิดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
๑๐ ส่วนมากจะเป็นการกู้เงินที่ไม่ค่อยมีการก�าหนดระยะเวลากู้ 
ทีช่ดัเจนแน่นอน และในกรณทีีย่อดเงนิสงูมากจะมกีารใช้หลกัทรพัย์ 
ค�้าประกันการกู้ด้วย 

  (๒) เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนเงินกู ้	 ซึ่งจะมีทั้ง
นายทนุในพ้ืนทีแ่ละนายทนุท่ีมาจากพ้ืนทีอ่ื่น เจ้าหน้ีทีเ่ป็นนายทนุ
ในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู ้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาทต่อครั้ง ในกรณีที่กู ้ยืมวงเงิน 
ไม่มากนกั อาจใช้บคุคลค�า้ประกัน แต่ในกรณทีีกู้่มวีงเงนิสงู ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกัน 
โดยมีการท�าสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย” 
นอกจากนี ้หลายกรณยีงัประสบปัญหาในกรณทีีม่กีารท�าสญัญาขายฝาก หรอืจ�านอง
ทรัพย์สนิ เม่ือลูกหนีไ้ม่สามารถช�าระหน้ีได้ ท�าให้ทรัพย์สนิทีเ่ป็นประกันต้องเปลีย่นมอื 
หรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด แต่กรณีที่เป็นนายทุนนอกพื้นที่	 โดยทั่วไปจะท�าการปล่อย
เงินกู้ผ่านตัวแทนที่เป็นตัวกลาง ลูกหนี้จึงไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ตัวจริง 
เพราะตดิต่อผ่านตวัแทนของเจ้าหนี ้และจะม ีแก๊งหมวกกันนอ็ก	เป็นตัวกลางท�าหน้าที่
ติดต่อ จ่ายเงินและรับช�าระหนี้ถึงที่  

   (๓) แขกให้กูยื้มเงิน	โดยเจ้าหน้ีประเภทน้ีจะมเีชือ้ชาติหรอืสญัชาติ
อินเดียหรือบังคลาเทศ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกว่า “แขก” หรือ “อาบัง” ซึ่งเดิมจะ
ประกอบอาชีพเป็นผู้ขายสินค้าเงินผ่อน ตามหมู่บ้าน และเก็บหอมรอมริบจนร�่ารวย
แล้วผันตัวเองจากการเป็นผู ้ขายสินค้าเงินผ่อนมาเป็นผู ้ให้กู ้แทนการขายสินค้า  
โดยทั่วไปแขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะคนท่ีไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจาก
พฤตกิรรมของลูกหนีเ้ดิมทีต่นเองเคยขายสนิค้าให้ โดยทัว่ไปการคดิอัตราดอกเบีย้ของ
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แขกให้กูย้มืเงิน จะไม่ต่างจากแก๊งหมวกกนันอ็ก คอื ร้อยละ ๒๐ โดยคดิจ�านวน ๒๔ วัน 
แต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่า 

   (๔)  กลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้ในตลาด	 กลุ่มนี้จะมีการรวมตัวเป็น 
กลุ่มแม่ค้าที่ปล่อยกู้เงินภายในตลาด ซึ่งจะมีทั้งระบบการให้เงินกู้และการให้ออมไป
พร้อมกัน คล้ายกับกองทุนหมู่บ้าน 

   (๕) เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการสินค้า	 โดยเฉพาะสินค้าทางการ
เกษตรประเภท ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น โดยการให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ 
จากนั้นจึงมาช�าระหนี้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๓-๕ ต่อฤดูกาล เจ้าหน้ีในลักษณะน้ีด�าเนินการในลักษณะคล้าย “การตกเขียว” 
ผลผลิตทางการเกษตรหรือ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใดประสบปัญหา
ทางการเกษตร ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก 

   

๓. สำเหตุของหนี้นอกระบบ 
 ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจของโลกที่อยู่ในภาวะตกต�่า ท�าให้ประเทศต้องเผชิญกับความยากล�าบาก
เข้าสู่วงจรแห่งความตกต�่าทางเศรษฐกิจเหมือนดังประเทศอื่น ๆ  ส่งผลโดยตรงต่อ
ความต้องการโดยรวมของสินค้าและบริการในประเทศแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การลงทุน การบริโภค รายได้ ภาษีของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ผู้คนตกงานเป็นจ�านวนมาก 
จากสภาพปัญหาวิกฤติดังกล่าวล้วนส่งผลให้คนไทยถูกปลดออกจากงานและต้อง
ประสบกับปัญหาหนี้สินเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอส�าหรับซื้อปัจจัยสี่ เช่น อาหาร 
เสื้อผ้า เครื่องใช้จ�าเป็น ยารักษาโรค เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว 
บางคนก็ต้องลักขโมยเพื่อประทังชีวิต และที่แย่ไปกว่านั้น คือ บางคนยังยึดติดกับ
ลัทธิบริโภคนิยม เลือกใช้แต่สินค้าแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบและความยากจนท่ีเกิดขึ้นท้ังในเมืองและ
ชนบท	โดยสามารถแยกสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้นอกระบบได ้ดังนี้ 

  (๑) ปัจจยัเชงิโครงสร้างเศรษฐกจิสงัคม	สภาพเศรษฐกจิเปลีย่นไป ท�าให้
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของคนในสังคมลดลง เงินมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับนโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม เป็นส่วนหนึ่งที่
กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และในบางกรณีมีการกู้เงินไปใช้ในทางที่ 
ไม่ตรงกับเป้าหมาย 

  (๒) ระบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน	 เนื่องจากสถาบันการเงิน
จะต้องมีการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงินจ�าเป็นที่จะต้องเรียกให ้
ลูกหนีห้าหลักทรพัย์มาค�า้ประกัน หากเกิดกรณทีีล่กูหน้ีไม่สามารถช�าระหน้ีได้ สถาบนั
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การเงินจะบังคับเอากับทรัพย์สินท่ีลูกหนี้น�ามาเป็นหลักประกัน สถาบันการเงินจึงไม่
อนุมัติการกู้ยืมที่ปราศจากหลักประกัน จึงท�าให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�า้ประกัน
หรอืไม่สามารถหาผู้ค�า้ประกนัได้ ไม่สามารถเข้าสูก่ารกูย้มืเงนิในระบบได้ ประกอบกับ
รปูแบบของการให้สนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ไม่สอดคล้องกับการใช้เงนิของประชาชน
ระดับล่าง ทั้งในเรื่องวงเงินที่ให้กู้ ระยะเวลาการช�าระหน้ี ซึ่งลูกหน้ีนอกระบบน้ัน 
เป็นกลุ่มที่มีการกู้เงินบ่อยครั้ง และวงเงินไม่สูงนัก นอกจากนี้ ข้อก�าหนดของสถาบัน
การเงินยังมีส่วนให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ เนื่องจากการก�าหนด
คุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น ขาดเอกสารส�าคัญในการขอกู้  
ขาดหลักทรัพย์หรือบุคคลค�า้ประกัน เหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์
การให้กู้ของแหล่งทุนในระบบ มีประวัติการช�าระหนี้ไม่ดี ท�าให้ 
ไม่สามารถขอกู้เงนิได้ นอกจากนี ้กระบวนการในการกูเ้งินในระบบ 
มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ 
มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาต้องใช้
เวลานาน ลกูหนีมั้กจะกงัวล และรูส้กึไม่สะดวก และขาดเจ้าหน้าที่
ทีค่อยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือผู้ทีจ่ะขอกูถึ้งการด�าเนินงานขัน้ตอน
ต่าง ๆ ในขณะที่การกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบมีความสะดวก 
และคล่องตัวมากกว่า มีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่า และได้เงินเร็วกว่าการกู้เงิน 
ในระบบท�าให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกความสะดวก สบายโดยการกู้นอกระบบ ทั้ง ๆ  
ที่สามารถกู้เงินในระบบได้ ตลอดจนลูกหนี้กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบก�าหนด
ไว้แล้ว 

	 (๓)	 ปัจจัยระดับปัจเจกบุคคล	 ได้แก่ ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหน้ี  
เช่น ความฟุ่มเฟือย การใช้เงินเกินความสามารถที่ตนหามาได้ ขาดวินัยทางการเงิน 
ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน ท�าให้ไม่สามารถจัดระบบควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้ 
เน้นการบริโภคนิยม ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิดและค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม 
นอกจากนี้ยังขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ  
การไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหน้ีนอกระบบ ซึ่งลูกหน้ีเงินกู้นอกระบบเป็น
จ�านวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหน้ี 
นอกระบบ ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้น
มากกว่าผลเสียในระยะยาว รวมทั้งความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  
เช่น การลงทุนในกิจการค้าขายที่มีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อท�าการค้า  
การไปท�างานต่างประเทศ การท�าธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะอาชีพอิสระ หรือกิจการ
ทางการเกษตร เช่น กู้เงินมาเพื่อใช้ในการซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจ�าเป็นใน 
การท�าการเกษตรอืน่ ๆ  เป็นต้น จงึยอมผ่อนดอกเบีย้รายวนัในอตัราสงู เพราะการขาด
แหล่งเงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ได้
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  (๔) เหตุฉุกเฉิน ความจ�าเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉินของลูกหน้ีที่ไม่
สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้ เช่น การเจ็บป่วยของตัวลูกหน้ีและคนใน
ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายลดค่า
ใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล โดยมรีะบบสวสัดกิารในการรกัษาพยาบาลให้แก่ประชาชน 
แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น 
ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่การด�าเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม หรือในกรณีเหตุอื่น ๆ 
เช่น ค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหาน�้าท่วม หรือไฟไหม้ เป็นต้น 

๔. มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบโดยกฎหมำย  
 จะเห็นได้ว่าเดิมทีนั้น ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้กู้จะมี
นิติสัมพันธ์กันตามสัญญากู้ โดยผู้กู ้ได้รับเงินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญากู้ ส่วนผู้ให้กู้
นอกจากจะได้รับการใช้คืนต้นเงินแล้วยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ 
ในรูปของดอกเบี้ย หากการกู้เงินดังกล่าวมิใช่เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
ในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๖๕๔ ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญา
ก�าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” แต่บทบัญญัติ 
ดงักล่าวเป็นเพยีงมาตรการในทางแพ่งเท่านัน้ และแม้พระราชบญัญัตห้ิามเรยีกดอกเบีย้
เกนิอตัรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ จะก�าหนดลกัษณะการกระท�าใด ๆ  ทีถ่อืเป็นการกระท�า
ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด และต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้ของกฎหมายโดยการท�านิติกรรมอื่นนอกจากการ 
กู้เงินซึ่งไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือการน�าดอกเบี้ย
ที่เกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดไปรวมกับต้นเงินในสัญญากู้ ซ่ึงจะท�าให้สัญญากู้ 
ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เฉพาะดอกเบี้ยท่ีเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้นที่ตกเป็น
โมฆะ หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เกินที่กฎหมายก�าหนดยังคงสมบูรณ์  
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบมิได้ท�าสัญญาในรูปแบบของสัญญากู้เงินอีกต่อไป	 เนื่องจาก
ผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�าหนดได้	 ดังนี้	 จึงหลีกเลี่ยงไปท�านิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ประโยชน์ตอบแทน
ท�านองเดียวกับสัญญากู้ยืมเงินแต่ไม่มีข้อห้ามในเร่ืองของอัตราดอกเบี้ยหรือมี
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อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าสัญญากู้ยืม	 เพื่อปิดบังหรืออ�าพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน
ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	

 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด ในปัจจบุนัรฐับาลซึง่มี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้พยายามวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษ
ทางอาญาแก่ผู้ที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และเสนอแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบโดยการก�าหนดให้เจ้าหน้ีปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อผู้กู้รายย่อย  
หรือ Pico Finance โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓๖ ต่อปี อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  
พทุธศักราช ๒๔๗๕ เพือ่เพิม่โทษทางอาญาแก่ผูก้ระท�าความผดิที่
ให้กู้เงินโดยเรียกดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด เพราะเหน็ว่า
พระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลายาวนานซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบประการหน่ึงคือ การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาการกู ้ยืมเงินนอกระบบที่มีการคิดอัตรา
ดอกเบ้ียเกินกว ่าที่กฎหมายก�าหนด โดยรัฐบาลได ้ เสนอ  
“ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	 ....” เพื่อให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาตพิิจารณา และสภานติิบญัญติัแห่งชาตไิด้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
นี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยในวาระที่สาม ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ และ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงถือว่า  
“พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	๒๕๖๐” เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

  พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงเนื้อหา 
พระราชบญัญติัห้ามเรยีกดอกเบ้ียเกนิอัตรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ทีใ่ช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน 
ท�าให้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ
การให้กู้ยืมเงินท่ีมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากดอกเบีย้ยงัเกิดขึน้เป็นจ�านวนมาก จึงสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรยีก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 ส�าหรับสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ก�าหนดไว้ดังนี้			
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  มาตรา	๔	บญัญตัว่ิา “บคุคลใดให้บคุคลอืน่กูย้มืเงนิหรอืกระท�าการใด ๆ  
อันมีลักษณะเป็นการอ�าพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

 (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
 (๒) ก�าหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจ�านวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ 

ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายก�าหนด หรือ

 (๓) ก�าหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย 
ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ  จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับ
นั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน”

 มาตรา	๕ “บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นโดยรู้ว่าเป็นสิทธิ
ที่ได้มาจากการกระท�าความผิดตามมาตรา ๔ และใช้สิทธิน้ันหรือพยายามถือเอา
ประโยชน์แห่งสิทธินั้น ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔” 

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
ใช้บังคับแล้ว หากบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�าการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการอ�าพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด  
กจ็ะมคีวามผิดอาญาและต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
หรอืทัง้จ�าท้ังปรบั ซ่ึงอาจเป็นมาตรการหน่ึงในการแก้ไขปัญหาการกู้ยมืเงนินอกระบบ 
ได้ในระดับหนึ่ง

บทสรุป   
โดยที่ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย 

และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายาม
หามาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยมืเงนินอกระบบทีม่กีาร
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่มีความจ�าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ให้ถูกเจ้าหนี้
หรอืผูป้ระกอบธรุกิจเงนิกู้นอกระบบเรียกดอกเบีย้เงนิกู้ยมืเกินอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด 
โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ทีใ่ช้บงัคบัมาเป็นเวลานานและมบีทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบุนัที่
เปล่ียนแปลงไป เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบคดิดอกเบีย้เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืการเรยีกเอาประโยชน์อย่างอืน่
นอกจากดอกเบีย้อนัเป็นการเอาเปรยีบลกูหนีผู้กู้ใ้ห้ได้รบัความยากล�าบากในการใช้เงนิต้น 
และดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น 
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มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย 

จุลนิติ

 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมผู้ให้กู้ยืมไม่ให้เรียก
ดอกเบีย้เงินกูเ้กนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด ก็เป็นแต่เพยีงมาตรการหน่ึงทีร่ฐัจะให้ความ
ช่วยเหลือได้ในเบือ้งต้นเท่านัน้ อย่างไรก็ด ีเพือ่ไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าวขึน้ในระยะยาว
และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื ผูกู้้ยมืเองก็ต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองไม่ใช้
จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่ยึดติดกับการบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยมมากจนเกินไป
จนท�าให้ตนเองต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน เพราะล�าพังแต่มาตรการที่
รัฐให้ความคุ้มครองนั้นคงไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องเริ่มจาก
ตนเองโดยการวางแผนการใช้จ่ายเงินและต้องมีระเบียบวินัยทางการเงิน โดยยึด
แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลางในการด�าเนินชีวิตเพื่อไม่ให้
ตนเองต้องเข้าสู่วงเวียนการเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอีกต่อไป
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

  * พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ - ไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บัญญัติศัพท์ให้ความหมาย ค�าว่า  
“เพศสภาพ” ไว้ ดังนี้ คือ ๑) ความหมายทั่วไป หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศในทางกายวิภาค ๒) ความหมายทาง
สังคมวิทยา หมายถึง การจ�าแนกทางสังคม ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องแบ่งตามลักษณะทางกายวิภาคเสมอไป ๓) ตามความหมายในเชิงสังคมวิทยา
และจิตวิทยาสังคม “เพศ” (sex) หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ออกเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ส่วน “สถานะเพศ” 
(gender) หมายถึงลกัษณะในเชิงสงัคมและจติวทิยาสงัคมทีใ่ช้เป็นพืน้ฐานในการแบ่งแยกกลุม่มนษุย์ว่า “เป็นหญงิ” (feminine) “เป็นชาย” 
(masculine) หรอื “เป็นหญงิชาย” (androgenous) (ซึง่เป็นลักษณะผสมระหว่างลกัษณะเด่นของความเป็นชายและความเป็นหญิง)
 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า 
 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้
 มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
 
   

  

 ปัจจบุนัสงัคมไทยนัน้ต่างกไ็ด้ให้ความส�าคญัในเรือ่งความเสมอภาคระหว่างหญงิชายมากยิง่ขึน้
รวมท้ังการยอมรับหลักการในเร่ืองการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องเพศว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และโดยส่วนใหญ่ยอมรับว่าสังคมประกอบด้วยบุคคลที่มี
รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีที่หลากหลาย หรือเพศสภาพ*และมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�านวนมากที่ใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นครอบครัวในขณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายยังมิได้รับรองให้บุคคลเหล่านี้สามารถท�าการ 
จดทะเบียนสมรสกันได้ เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องเสียสิทธิตามกฎหมายหลายประการเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่ได้รับรองสิทธิของคู่สมรสต่างเพศดังกล่าวดังนั้น การที่กฎหมายไม่รับรอง
สถานภาพการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันเช่นนี้จึงมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นว่าเป็นการขัดต่อ 
หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความ 
แตกต่างเรื่องเพศตามที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงขัดกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ก็ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้

การจดทะเบียนสมรส 
ของคนรักเพศเดียวกัน
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การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน

จุลนิติ

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรที่ได้มีความพยายามในการยกร่างและผลักดัน 
ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญตัคิูชี่วิต พ.ศ. .... ขึน้ ทัง้น้ีโดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัเพือ่รบัรองสถานภาพ
ของผูมี้ความหลากหลายทางเพศในฐานะทีเ่ป็นคูช่วีติให้มสีทิธิหน้าทีต่ามกฎหมายเยีย่งคูส่ามภีรรยาท่ัวไป
ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเร่ือง “การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศ
เดียวกัน” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรส 
ตามกฎหมายไทย สิทธิหน้าทีข่องคูส่มรสตามกฎหมายไทยการออกกฎหมายรับรองให้คูร่กัเพศเดยีวกนั
สามารถจดทะเบียนกันได้ในต่างประเทศตลอดจนความเป็นมาของหลักการและสาระส�าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้

   ๑. นิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย
   การสมรส หมายถึง “การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิตโดย
จะไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอื่นใดอีก”๒ 
   การสมรส (Marriage) คือ “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย”๓ 
   หลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   มาตรา ๑๔๔๘ บัญญติัไว้ว่า“การสมรสจะท�าได้ต่อเมือ่ชายและหญงิมอีายสุบิเจด็ปีบรบิรูณ์แล้ว 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสก่อนนั้นได้”
   มาตรา ๑๔๕๗ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเม่ือได้จดทะเบียนแล้ว
เท่านั้น”
   มาตรา ๑๔๕๘ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน 
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว้ด้วย”
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายไทย แม้บุคคลกลุ่มรักเพศเดียวกันมีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกัน
หรือมีความยินยอมสมัครใจที่จะอยู ่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยาก็ไม่สามารถท�าการสมรสกันได้  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ เพราะกฎหมายให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงที่มี
เพศตามที่ก�าเนิดมาและกฎหมายรับรองเท่านั้น

   ๒. สิทธิหน้าที่ของคู่สมรสตามกฎหมายไทย๔

   ๒.๑ สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ได้แก่ 
     ความสมัพนัธ์ระหว่างสามภีรรยามาตรา ๑๔๖๑ ทรพัย์สนิระหว่างคูส่มรส มาตรา ๑๔๗๖ 

 ๒ ประสพสุข บุญเดช, หลักกฎหมายครอบครัว, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วิญญูชน , ๒๕๔๙), หน้า ๓๑. 
  ๓ สมรักษ์ พรหมมา และประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ, กฎหมายครอบครัว, (กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘.
  ๔ ภานพ มีช�านาญ,การศึกษาสภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเน่ืองจากการไม่มีกฎหมายรับรอง
การสมรสในประเทศไทย,วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ม.ค. - ก.พ. ๖๐ 161

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

มาตรา ๑๔๗๗ มาตรา ๑๔๘๑ มาตรา ๑๔๙๐ สิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงชีพ มาตรา ๑๕๒๖ การรับบุตร
บุญธรรม และมรดกมาตรา ๑๕๓๓ มาตรา ๑๖๒๙
     นอกจากบทบัญญตัติามกฎหมายครอบครวัและมรดกทีก่�าหนดสทิธแิละหน้าทีร่ะหว่าง
คู่สมรสไว้โดยตรงแล้ว กฎหมายไทยหลายฉบับ ได้ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ไว้ส�าหรับคู่สมรส ซึ่งจะถือว่า
เป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
   ๒.๒ สิทธิตามกฎหมายลักษณะละเมิด
     ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด กฎหมายได้บัญญัติคุ้มครอง 
ผู้เสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ได้แก่ การเรียกคืน
ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึง
บังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย และในกรณีที่คู่สมรสถูกกระท�าละเมิด 
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ใน ๒ กรณี ดังนี้
     ๑. ค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม
     ๒. ค่าขาดแรงงาน ตามมาตรา ๔๔๕
     กรณีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน กฎหมายไม่ได้รับรอง
สิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะหรือค่าขาดแรงงานได้ แม้ว่าจะมีสถานะ 
ความสัมพนัธ์โดยอยูก่นิกนัฉนัสามภีรยิาเช่นเดยีวกบัคูร่กัต่างเพศ และถกูกระทบสทิธใินฐานะผูเ้สยีหาย
และเกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ตาม
   ๒.๓ สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
     ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�าหนดเหตุยกเว้นโทษเพราะความเป็นสามีภริยา 
ไว้ในมาตรา ๗๑ เนื่องจากเป็นการกระท�าความผิดระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะคู่สมรส หาก
ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนโทษลงบ้างก็อาจท�าให้ความสมัพนัธ์ร้าวฉานได้ และเพือ่ไม่ให้ความผดิอาญา 
เป็นเหตุกระทบกระเทือนความสงบสุขของครอบครัว นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญายังก�าหนดให้
ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดในกรณีเป็นสามีภริยากันตามมาตรา ๑๙๓ 
มาตรา ๒๑๔ และให้สิทธิในการด�าเนนิคดแีก่ผู้ใส่ความแก่คนตายซึง่เป็นคู่สมรสของตน ตามมาตรา ๓๒๗ ด้วย 
รวมถงึสทิธใินการร้องทกุข์กรณผีูเ้สยีหายตายก่อนร้องทกุข์ ทัง้น้ี เน่ืองจากสถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนั
ทีส่�าคัญกฎหมายจึงมุ่งท่ีจะคุม้ครอง โดยถอืว่าคูส่มรสเป็นญาตใิกล้ชดิของผูต้ายย่อมได้รบัความเสยีหาย 
แต่ในกรณขีองบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศแม้จะอยูกิ่นกนัฉนัสามภีรยิานานเพยีงใดกต็ามกไ็ม่มี
สิทธิตามกฎหมาย เพราะไม่มีสถานะในการเป็นคู่สมรสตามกฎหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
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   ๒.๔ สิทธิการด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๕ 
     ในการด�าเนนิคดอีาญา ตามประมวลกฎหมายพจิารณาความอาญานัน้ บคุคลทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้มีสิทธิในการด�าเนินคดีอาญา ได้แก่ ผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายยังได้
ก�าหนดเป็นกรณีพิเศษให้คู่สมรสของผู้เสียหายมีสิทธิในการด�าเนินคดีในฐานะผู้จัดการแทนผู้เสียหาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๒๙ แต่ส�าหรับกรณีของบุคคลที่ม ี
ความหลากหลายทางเพศนัน้ หากบุคคลภายนอกมาท�าร้ายคูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อีกฝ่ายหนึง่ก็ไม่มสีทิธิ
ฟ้องคดีแทนได้
   ๒.๕ สิทธิให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล
     การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามปกติต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย และในกรณีที่
ผูป่้วยไม่สามารถให้ความยนิยอมได้ด้วยตนเอง ก็จ�าต้องขอความยนิยอมจากญาติ ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก�าหนดว่าญาติที่สามารถ
ให้ความยินยอมแทน ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อันหมายถงึ คูส่มรส ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน และยงัรวมถงึผูป้กครอง ผูป้กครองดูแล ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาล
     ดังนั้น บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท่ีได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จ�าต้องได้รับการรักษาพยาบาลนั้น อีกฝ่ายก็ไม่สามารถให้ความยินยอมแทนได้เพราะไม่ได้มีสถานะ 
เป็นคู่สมรสตามกฎหมาย

 ๓. ประเทศทีม่กีารออกกฎหมายรบัรองให้คูร่กัเพศเดียวกนัสามารถจดทะเบยีนกนั
ได้ ได้แก่๖ 
   ๓.๑ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลรัก 
เพศเดียวกัน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) รวมถึงการมอบสิทธิในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วย
   ๓.๒ เบลเยียม คู่แต่งงานของคนรักเพศเดียวกันในเบลเยียมชนะคดีเรียกร้องสิทธิในการ
แต่งงานโดยชอบธรรม เมือ่เดอืนมถินุายน ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยการแก้ไขเพิม่เตมิมาตรา ๑๔๓ 
ประมวลกฎหมายแพ่ง จากนั้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) รัฐบาลเบลเยียมก็มีมติผ่าน
กฎหมายอนุญาตให้คู่แต่งงานคนรักเพศเดียวกันสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ด้วย

 ๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า
  มาตรา ๕ บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
  (๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซ่ึงได้กระท�าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความดูแล
  (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจน 
ไม่สามารถจะจัดการเองได้
  (๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่นิติบุคคลนั้น
  มาตรา ๒๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะด�าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ 
ถา้ผูเ้สยีหายทีต่ายนัน้เปน็ผูเ้ยาว ์ผูว้กิลจรติ หรอืผูไ้รค้วามสามารถ ซึง่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูอ้นบุาลหรอืผูแ้ทนเฉพาะคดไีดย้ืน่ฟอ้งแทน
ไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้
 ๖ พรชัย ปานอ่อน ,การก�าหนดนโยบายการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย,ดุษฎีนิพนธ์,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ๒๕๕๘
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   ๓.๓ สเปน มกีฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดยีวกันแต่งงานกันได้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ประเทศสเปนจงึกลายเป็นประเทศที ่๓ ในสหภาพยโุรปทีผ่่านกฎหมายรบัรองการแต่งงาน
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และคู่รักเพศเดียวกันสามารถรับรองบุตรบุญธรรมได้ตามรอยต้นแบบ  
๒ ประเทศก่อนหน้านี้
   ๓.๔ แคนาดา มกีารอนญุาตให้บคุคลเพศเดยีวกันแต่งงานกันได้ โดยเริม่ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ได้แก่ รัฐออนแทริโอและรัฐบริติชโคลัมเบีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) รัฐควิเบก  
รัฐแมนิโทบา รัฐแคตเชวัน รัฐนิวฟันด์แลนด์ และรัฐยูคอน เมืองโนวา สโคเทีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๘) รัฐนิวบรันสวิก และยังคงมีการออกกฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่องในระดับรัฐ 
โดยมแีนวคดิว่า การสมรสสามารถกระท�าขึน้ระหว่างบคุคลต่างเพศ หรอืระหว่างบุคคลเพศเดยีวกันกไ็ด้ 
โดยท่ีความสมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของการสมรสนั้นหาได้ขึ้นอยู่กับการที่คู ่สมรสมีเพศเดียวกันไม่  
นอกจากนี ้กฎหมายใหม่ของแคนาดายงัได้ให้สทิธเิท่าเทยีมกนัระหว่างคูส่มรสเพศเดยีวกนัและต่างเพศกัน
ในเรื่องของการสมรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพหรือการเข้าเมืองอีกด้วย
   ๓.๕ แอฟริกาใต้ มีการออกกฎหมายยอมรับการแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) แอฟริกาใต้จึงถือว่าเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และเป็นประเทศที่ ๕ ในโลกที่มีกฎหมายอนุญาตให้
คนเพศเดียวกนัแต่งงานกนัได้ คูร่กัเพศเดียวกนัคูแ่รกทีแ่ต่งงานกันภายใต้กฎหมายฉบบันี ้คอื เวอร์น่อน กิบส์ และ 
โทนี่ ฮอลล์ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถูกคัดค้านจากพรรคการเมืองและกลุ่มเคร่งศาสนาบางกลุ่ม 
   ๓.๖ นอร์เวย ์ มีการผ่านกฎหมายสมรสโดยเสรีระหว่างคู่รักเพศเดียวกันและรับรองสิทธิใน
การรบัเล้ียงบตุรบญุธรรม เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) นอกจากน้ี รฐับาลของประเทศ
นอร์เวย์ยงัอนญุาตให้คูรั่กเพศเดยีวกันหญงิสามารถเข้ารบัการผสมเทยีม เพือ่ให้เกดิเลอืดเน้ือเชือ้ไขของ
ตัวเองได้ด้วย
   ๓.๗ สวีเดน กลุ่มคนรักเพศเดียวในสวีเดนได้รับเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลัก
ศาสนา และถูกต้องตามกฎหมายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
   ๓.๘ โปรตุเกส รัฐบาลโปรตุเกสเห็นชอบให้คู ่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ 
โดยชอบธรรม แต่ไม่รบัรองสทิธใินการรับเลีย้งดบูตุรบญุธรรม เมือ่วันที ่๑ มถินุายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
   ๓.๙ ไอซ์แลนด์ มีการออกกฎหมายรบัรองสทิธใิห้บุคคลรกัเพศเดยีวกนัสามารถแต่งงานกันได้ 
โดยมีผลบังคับเป็นวันแรกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) วันดังกล่าวถือเป็นวันสิทธิ
เสรภีาพแห่งบคุคลรกัเพศเดยีวกนันานาชาตด้ิวยและนางโจฮนันา ซกิร์ูดาร์ดอททร์ี นายกรฐัมนตรหีญงิ
แห่งประเทศไอซ์แลนด์ เข้าพธีิสมรสกับคูร่กัเพศเดยีวกันกับนางโจนินา ลีออสดอททร์ี ในวนัดงักล่าวด้วย
   ๓.๑๐ อาร์เจนตินา สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอาร์เจนตินา ผ่านร่างกฎหมายรับรอง 
การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน ด้วยคะแนน ๑๒๕ ต่อ ๑๐๙ เสียง ภายหลังการอภิปรายกันถึง  
๑๒ ชัว่โมง เม่ือวันที ่๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) พร้อมทัง้สทิธใินการเลีย้งดบูตุรบญุธรรม 
ส่งผลให้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ผ่านกฎหมายดังกล่าว และคู่รักคู่แรกที่
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ นายอาเลจันโดร เฟรย์เร วัย ๓๙ ปี กับนายโจเซ่ มาเรีย มีเบลโล 
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วยั ๔๑ ปี หลังเคยได้รบัการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที ่เพราะเหน็ว่าเป็นผูช้ายทัง้คู ่จงึท�าเร่ืองขอความเป็นธรรม
ต่อศาลก่อนหน้านี ้ นอกจากนี ้ กรงุบัวโนสไอเรส ของประเทศอาร์เจนตน่ิา ยงัเป็นนครหลวงแห่งแรกที่
ยินยอมให้ตั้งสหภาพประชาชนเพื่อคู่รักชาวเกย์ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ จากนั้นจังหวัดวิลลา คาร์ลอส ปาซ 
ทางตอนเหนอื กบัจงัหวดัรโิอ เนโกร ทางตอนใต้ก็ปฏิบติัตามและเป็นต้นแบบให้ประเทศอุรุกวัยทีย่อมรบั
ให้กลุ่มสหภาพรักเพศเดียวกันมีขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ด้วย 
   ๓.๑๑  สหรัฐอเมริกา แต่เดิมกฎหมายระดับมลรัฐอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถ
แต่งงานกันได้แล้ว รวม ๑๓ รัฐ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงวอชิงตันดีซี เท่านั้น ขณะที่อีก 
๓๕ มลรัฐยังไม่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ หมายความว่า ถ้าคู่รักเพศเดียวกันแต่งงาน
และอาศัยในรัฐใดใน ๑๓ รัฐ ก็จะสามารถได้รับสิทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไป  
แต่หากย้ายไปอยูใ่นรฐัทีม่กีฎหมายห้ามการแต่งงานของคูร่กัเพศเดียวกันก็จะไม่รบัรองสทิธิทางกฎหมาย
      ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกามีมติ
เห็นชอบให้คู่รักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 
แม้จะยังมีบางรัฐที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวก็ตาม
       คู่สมรสเพศเดียวกันที่เคยถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะสามารถมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์เหล่านี้ในอนาคตได้ ดังนี้
       ๑) กองทัพสหรัฐ จะต้องให้สิทธิของทหารผ่านศึก (military veterans’ spousal 
benefits) แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน
     ๒)  ฝ่ายเกบ็ภาษ ี(IRS) จะต้องอนุญาตให้การยกเว้นภาษีมรดกแก่คูส่มรสเพศเดยีวกนั
       ๓) เงินโซเชียล คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิได้รับเงินโซเชียลของคู่สมรสที่เสียชีวิตลง 
(social aecurity survivors benefits)
           ๔)  เงนิประกนัสุขภาพ รฐับาลจะต้องยกเว้นภาษีให้นายจ้างทีจ่่ายค่าประกันสขุภาพ
ให้แก่คู่สมรสเพศเดียวกันของลูกจ้าง
      ๕)  การยืน่เสยีภาษ ีคู่สมรสเพศเดยีวกันสมารถยืน่เสยีภาษด้ีวยกันแบบคูส่มรส (joint) 
ซึ่งจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเดิม
      ๖) การขอลาพักงาน พนักงานจะมีสิทธิขอลาพักงานได้ถ้าจ�าเป็นต้องดูแลสุขภาพ
ของคู่สมรสเพศเดียวกันของตน
      ๗)  การขอ Green card จากค�าตัดสนิของศาลสงูดงักล่าว อาจจะเปิดช่องให้คูส่มรส
เพศเดียวกัน สามารถยื่นขอ Green card ให้แก่คู่สมรสของตน
   ๓.๑๒ เม็กซิโก ออกกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน โดยจะมีผล
บังคับใช้ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามกฎหมายนี้คู่แต่งงานสามารถรับบุตรบุญธรรม  
ยืน่ค�าร้องขอกูเ้งนิร่วมกัน มสิีทธิรบัมรดก และการท�าประกันต่าง ๆ  ซึง่กล่าวโดยสรปุว่า ได้สทิธทิกุอย่าง
เหมือนคู่แต่งงานต่างเพศทุกประการ 
   ๓.๑๓ ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้บุคคลเพศ
เดยีวกนัสามารถแต่งงานกนัได้แล้ว นายแวงซองต์ อแูตง และบรโูน บอยลวั เป็นคูช่ายรกัชายคูแ่รกทีแ่ต่งงาน
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กนัภายใต้กฎหมายใหม่ และพิธีสมรสได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศฝรั่งเศส ผ่านทางโทรทัศน์ อย่างไร
ก็ตาม ก่อนหน้าน้ี ประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได ้
ในลกัษณะการจดทะเบยีนคูช่วิีต ซึง่มคีวามคล้ายคลงึกันการจดทะเบยีนสมรส แต่มีข้อจ�ากัดบางประการ
ที่ท�าให้บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตไม่มีสิทธิเทียบเท่าการจดทะเบียนสมรส

 ๔. ประเทศที่มีการออกกฎหมายรับรองให้บุคคลรักเพศเดียวกัน สามารถจด
ทะเบยีนกนัได้ แต่การจดทะเบยีนดงักล่าว มีข้อจ�ากัดบางประการ การจดทะเบียนลกัษณะน้ี 
เรียกว่า การรับรองการจดทะเบียนคู่ (civil partnerships) ระหว่างบุคคลเพศหลากหลาย 
มีข้ึนเพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันที่ตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันได้รับสิทธิต่าง ๆ ทางกฎหมายเสมือนคู่แต่งงาน 
อาทิ การลดหย่อนภาษี การรับบ�าเหน็จ บ�านาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ได้แก่ประเทศเดนมาร์ก 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ รัฐสภาเดนมาร์คได้ผ่านกฎหมายในสิทธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตคู่ได้
ตามกฎหมาย เรียกว่า การจดทะเบียนความสัมพันธ์ผลตามกฎหมายหลังจากการจดทะเบียน 
ความสัมพันธ์ในประเทศเดนมาร์คคู่ที่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีผลตามกฎหมายเหมือนกับการ 
จดทะเบียนสมรสของพวกต่างเพศ แต่มีข้อจ�ากัดสิทธิไว้บางประการ คือ ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม
ของคู่สมรสจะไม่น�ามาใช้กับคู่สมรสที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ คู่รักเพศเดียวกันจะไม่มีสิทธิเป็น 
ผูอ้นบุาลผูห้ย่อนความสามารถ ส่วนสทิธิในด้านอืน่ ๆ  คูส่มรสเพศเดยีวกันมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
เช่นเดยีวกบัคู่สมรสต่างเพศทกุประการ ประเทศทีอ่อกกฎหมายในลกัษณะเดยีวกนันีย้งัมอีกีหลายประเทศ 
เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ อุรุกวัย และโคลอมเบีย เป็นต้น
   ถงึแม้มหีลายประเทศทีใ่ห้การยอมรบัการออกกฎหมายให้บคุคลรกัเพศเดยีวกนัแต่งงานกนั
แต่ก็มีบางประเทศที่ต่อต้านการออกกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน ทั้งประเทศที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ และนับถือศาสนาอิสลาม เช่น ประเทศยูเครนประเทศมาเลเซียเป็นต้น

 ๕. ความเป็นมาและสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตพ.ศ. ....๗
   ความเป็นมา 
   ร่างพระราชบญัญตัคิูชี่วติ พ.ศ. .... มจี�านวน ๒ ฉบบัคอื ร่างพระราชบญัญติัการจดทะเบยีน
คู่ชีวิต พ.ศ. ....ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด�าเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และร่างพระราชบญัญติัคูชี่วิต พ.ศ. ....ของภาคประชาชน ทีเ่คลือ่นไหวโดยมลูนิธเิพือ่สทิธแิละความเป็นธรรม
ทางเพศ ซ่ึงมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เป็นผู้ดูแล ด�าเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ร่างพระราชบัญญตักิารจดทะเบยีนคูช่วีติ พ.ศ. ....ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม 
ก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดท�าร่างยังไม่ได้น�าเข้าพิจารณาของรัฐสภา ส่วนฉบับท่ีเป็นของภาค
ประชาชนอยูใ่นการดูแลของคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย (คปก.) ท้ังนีท้างมลูนธิิสทิธแิละความเป็นธรรม
ทางเพศได้พยายามที่จะรณรงค์สถานะเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี โดยการประชาสัมพันธ์  
จดัเวทสัีมมนา รวมถงึการเดินขบวนเพือ่ช่วยรณรงค์ในการผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้ผ่านเข้าสูส่ภา  

 ๗ สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.lawfirm.in.th/thailand-attorney/ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
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   นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสทิธมินษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่ม ีพลต�ารวจเอกวิรฬุห์ พืน้แสน เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ 
ได้จดัการเสวนาทางวิชาการเรือ่ง “ความหลากหลายทางเพศกับกฎหมายการจดทะเบยีนคูช่วีติของไทย” 
เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการจัดภายหลังจากที่มีการจัดเสวนาใน ๔ ภูมิภาคแล้ว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่การมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน สถานะทางสังคม สิทธิด้านความมั่นคง
ของคู่ชีวิตที่ต้องการจดทะเบียน อาทิ มรดก ดูแลบุตร ประกันชีวิต รักษาพยาบาล
 ส�าหรับสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตพ.ศ. ....มีสาระส�าคัญโดย
สรุปดังนี้
   (๑) นิยามของค�าว่าคู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้
   (๒) การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว 
   (๓) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว มาจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้ว 
ไปจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ
   (๔) คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
   (๕) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้
   (๖) ในเรือ่งทรพัย์สิน ให้น�าบทบัญญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย
ครอบครัว หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับ 
คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
   (๗) ในเรื่องมรดก ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก 
มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
   (๘) คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ  ในฐานะคนในครอบครัว เช่นเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัว
ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเป็นบุคคลในครอบครวัตามกฎหมาย
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ

 บทสรุป
 เมือ่พจิารณาสภาพสังคมในปัจจบุนั รวมถงึประเดน็ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ
อาจถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศไทยควรมีการพจิารณาถงึความต้องการของกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ
เก่ียวกบัสทิธิในการก่อตัง้ครอบครวั โดยให้สทิธิในการจดทะเบยีนสมรสกบับคุคลทีต่นต้องการผกูพันด้วย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางเพศ และเพื่อขจัด
ปัญหาอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตตามเพศวิถีของบุคคลหรือเพศสภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปกบัทัง้ยังสอดคล้องกับหลกัการแห่งสทิธิมนุษยชนตามทีร่ฐัธรรมนูญได้ให้การ
รับรองและความคุ้มครองไว้
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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ค�ำสั่งทำงบริหำร
ของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ

ความน�า
 เมือ่วนัที ่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา ประธานาธบิดี 
Donald Trump ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิา คนท่ี ๔๕ ซึง่เพิง่เข้า 
รับต�าแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงไม่ก่ีวันน้ันได้ลงนามในค�าสั่ง 
ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา (The United States 
Federal Executive Order) เรือ่ง “Protecting the Nation from 
Foreign Terrorist Entry into the United States.”๑ อนัมผีล 
เป็นการระงบัการเดินทางของพลเมอืง จ�านวน ๗ ประเทศ ได้แก่  Iraq, 
Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia และ Yemen เข้าสหรัฐอเมรกิา  
ทั้งยังมีผลเป็นการยุติแผนงาน The U.S. Refugee Admissions  
Program ที่จะมีขึ้นในอีกราว ๒ เดือนข้างหน้าอีกด้วย๒ 
 Mike Pence รองประธานาธิบดีได้แสดงความเหน็ภายหลงั 
จากที่มีการแถลงในเรื่องดังกล ่าวว ่า การออกค�าสั่งอันมีผล 
เป็นการระงับการเข้าสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ถือเป็นความผิด 
และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๓ Alan Dershowitz ศาสตราจารย ์

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑The White House Office of the Press Secretary, Executive Order on “Protecting the Nation from Foreign 
Terrorist Entry into the United States.” January 27, 2017, [online]. 2017. Available from :  https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states. [2017, Jan 28].  

๒De Elizabeth, Mike Pence Called Donald Trump’s Muslim Ban Unconstitutional, [online]. 2017.Available 
from :  http://www.teenvogue.com/story/mike-pence-called-donald-trumps-muslim-ban-unconstitutional.[2017, Jan 1]. 

๓Ibid.

(The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๑
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ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้กล่าวถึง 
การออกค�าสัง่ทางบรหิารของประธานาธบิดโีดยวจิารณ์ว่า  
“นับเป็นค�าสัง่ทีจ่ะสร้างปัญหาทางรฐัธรรมนูญในอนาคต  
ทั้งยังไม ่สอดคล้องกับค่านิยมอันดีที่สหรัฐอเมริกา 
ควรเป็น”๔ นอกจากนี้ยังมีความเห็นทางวิชาการอื่น ๆ  
ที่ว่าสาระส�าคัญของค�าสั่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ 
เลือกประตบัิตเิพราะเหตแุห่งการนับถือศาสนา (Religious 
discrimination) แต่ก็ยงัยากทีก่ล่าวว่าเป็นการใช้อ�านาจ 
ของประธานาธิบดีที่เกินขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง 
สหรัฐอเมริกาให้อ�านาจไว้๕ แต่บางความเห็น ได้กล่าว 
ไปถงึว่า ค�าสัง่ทางบริหารในเรือ่งน้ี ขดัต่อหลกัความชอบ 

ด้วยกฎหมาย (Due process) และละเมิดหลักการห้ามรัฐเข้าเก่ียวข้องกับศาสนา หรือที่เรียกว่า  
“The Establishment Clause” อันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๖ ดังที ่
ศาลฎีกาสหรฐัฯ ได้เคยอธิบายไว้ในค�าพพิากษา Larson v. Valente ในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ว่ารฐัได้ถูกห้าม 
อย่างเด็ดขาดในการที่จะเข้าเกี่ยวข้องหรือเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาใด ๆ๗

  สอดคล้องกับที่ Anthony D. Romero ผู้อ�านวยการ American Civil Liberties Union 
ซึ่งเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองเสรีภาพในสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเห็นว่าการระบุนามประเทศ
ที่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งทางบริหารดังกล่าว ล้วนเป็นประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ
ศาสนาอิสลาม เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า ค�าสั่งทางบริหารน้ีมีลักษณะเป็นการเลือกประติบัติและไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญเพราะขัดต่อหลักการตาม “The Establishment Clause” อันเป็นบทบัญญัต ิ
ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ อย่างชัดเจน๘

๔Abby Jackson, Famed Harvard professor Alan Dershowitz rips Trump’s immigration ban as ‘badly 
executed’ and inconsistent with American values., [online]. 2017.Available from : http://www.businessinsider.
com/harvard-professor-alan-dershowitz-trump-immigration-ban-2017-1. [2017, Jan 1]. 

๕Alan Yuhas, Is Trump’s ‘extreme vetting’ immigration order unconstitutional?, [online]. 2017.Available 
from : https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/27/trump-muslim-vetting-constitutional  .[2017, Jan 1].

๖US Constitution: Amendment I;
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the government for a redress of grievances.”  

๗Mark Joseph Stern, It’s Unconstitutional Trump’s executive order is an unlawful attack on Muslims that 
must be struck down in its entirety., [online]. 2017.Available from :  http://www.slate.com/articles/news_and_
politics/jurisprudence/2017/01/trump_s_executive_order_is_an_unconstitutional_attack_on_muslims.html.[2017, 
Jan 1]. 

๘ACLU STATEMENT ON TRUMP’S “EXTREME VETTING” OF MUSLIMS EXECUTIVE ORDER, [online]. 2017.
Available from :  https://www.aclu.org/news/aclu-statement-trumps-extreme-vetting-muslims-executive-order.
[2017, Jan 1]. 
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  ในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้แสดงบทบาทต่อประเด็นดังกล่าว๙ หลากหลายแนวทางด้วยกัน  
อาทิ Chuck Schumer ผู้น�าเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา (Senate minority leader) ได้แสดง
บทบาทในเรื่องนี้โดยเสนอญัตติในท่ีประชุมวุฒิสภาเพื่อลงมติคัดค้านการออกค�าสั่งทางบริหาร 
ฉบับดงักล่าว๑๐ โดยมีสมาชิกวฒิุสภาบางส่วนได้อภปิรายสนบัสนนุให้วฒุสิภาคัดค้านการออกค�าสัง่ 
ของประธานาธิบดี เช่น Elizabeth Warren๑๑ ในขณะเดียวกัน Tom Cotton สมาชิกวุฒิสภา
จากพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกับประธานาธิบดี ผู้แทนจากมลรัฐ Arkansas ก็ได้อภิปรายคัดค้าน 
การเสนอญัตติดังกล่าว๑๒ นอกจากนี้ สมาชกิวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครทได้พยายามแสดงบทบาท
เพือ่ทกัท้วงหน่วงเหนีย่วค�าสัง่ทางบรหิารฉบบันี ้โดยการเสนอร่างรฐับญัญัติท่ีมผีลในลกัษณะปฏเิสธ 
ค�าสั่งทางบริหาร เช่น Chris Murphy สมาชิกวุฒิสภาจากมลรัฐ Connecticut และ Dianne  
Feinstein รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการข่าวกรอง (The U.S. Select Committee on  
Intelligence) ซึ่งได้แถลงว่า คณะกรรมาธิการได้เตรียมการเสนอร่างรัฐบัญญัติจ�านวน ๒ ฉบับ  
ทัง้นี ้ร่างรฐับัญญตัฉิบับแรกมีสาระส�าคัญในการเพกิถอนค�าสัง่ทางบรหิารฉบบันี ้และร่างรฐับญัญตั ิ
ฉบับที่ ๒ มีสาระส�าคัญในการจ�ากัดอ�านาจทางบริหารของประธานาธิบดีภายใต้บทบัญญัต ิ
ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงและการได้มาซึง่สญัชาติ๑๓ ท้ังได้กล่าวถงึการออกค�าสัง่ทางบรหิาร
ฉบับดังกล่าวว่า “Unnecessary, Unconstitutional and Un-American.”๑๔

   การใช้อ�านาจของประธานาธิบดีในเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  
และตั้งข ้อค�าถามถึงขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบการใช้อ�านาจออกค�าสั่งทางบริหาร 
ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของสภาคองเกรสในฐานะองค์กร 
ฝ่ายนิติบัญญัติในอันท่ีจะถ่วงดุลและตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารตามหลักการแบ่งแยก
องค์กรผู้ใช้อ�านาจ (Separation of Powers) ดังที่จะได้อธิบายต่อไปในบทความชุดนี้ 

๙MARY EMILY O’HARA, Immigration Ban: Democratic Senators to Introduce Bills Overturning Trump, [online]. 
2017.Available from : http://www.nbcnews.com/politics/politics-news/immigration-ban-democratic-senators-
introduce-bills-overturning-trump-n714051.[2017, Jan 1]. 

๑๐Ibid. 
๑๑Sen. Warren: Overturn Trump’s executive order, [online]. 2017.Available from : http://edition.cnn.com/

videos/politics/2017/01/31/warren-tears-up-immigration-ban-sot.cnn/video/playlists/trump-travel-ban/ .[2017, Jan 1]. 
๑๒Associated Press, Senate Republicans block attempt to overturn Trump’s immigration ban, [online]. 

2017.Available from : http://nypost.com/2017/01/30/senate-republicans-block-democratic-attempt-to-overturn-
trumps-immigration-ban/.[2017, Jan 1].

๑๓Chris Enloe , Top Senate Democrat announces legislation to reverse Trump’s immigration executive 
order, [online]. 2017.Available from : http://www.theblaze.com/news/2017/01/29/top-senate-democrat-announces-
legislation-to-reverse-trumps-immigration-executive-order/. .[2017, Jan 1]. และ MARY EMILY O’HARA, Immigration Ban: 
Democratic Senators to Introduce Bills Overturning Trump, [online]. 2017. Available from :  http://www.nbcnews.
com/politics/politics-news/immigration-ban-democratic-senators-introduce-bills-overturning-trump-n714051.[2017, 
Jan 1]. 

๑๔Associated Press, Senate Republicans block attempt to overturn Trump’s immigration ban, Ibid.
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 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มาตรา ๒ ข้อ ๑ ได้ก�าหนดให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
มีอ�านาจในทางบริหารไว้อย่างชัดแจ้งไว้แต่เพียงว่า “อ�านาจบริหารประเทศเป็นของประธานาธิบดี 
แห่งสหรฐัอเมรกิา...”๑๕  โดยไม่ได้ระบรุายละเอียดว่า ประธานาธิบดมีอี�านาจในทางบรหิารโดยสามารถ
ออกกฎ ค�าสั่ง หรือประกาศใด ๆ ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม นอกจากการเสนอ 
ร่างรัฐบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาคองเกรสที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองที่ซับซ้อน
ยาวนาน ทัง้ต้องผ่านกระบวนการเจรจาต่อรองทางการเมอืงมากมาย ประธานาธบิดก็ีได้ด�าเนินนโยบาย
โดยอาศัยการออกค�าสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถกระท�าได้โดยอาศัย
การตีความอ�านาจของประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒ ข้อ ๑ นี้ 
  การตีความอ�านาจของประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญที่มิได้ก�าหนดรายละเอียดและวิธีการ 
ไว้อย่างชดัแจ้งในรฐัธรรมนญูท�าให้เกดิสภาพปัญหาด้านการก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของประธานาธบิดี 
ความคลุมเครือของรัฐธรรมนูญในเรื่องน้ีท�าให้เกิดพลวัตของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของสภา 
คองเกรสและประธานาธิบดีมาโดยตลอด๑๖ กระนั้นก็ดี มีการอธิบายว่าอ�านาจของประธานาธิบดีน้ัน 
ว่ามีลักษณะเป็น “the power to persuade, rather than the power to command”๑๗  
อันหมายความว่าอ�านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นอ�านาจในการชักจูงองค์กรฝ่ายต่าง ๆ  
ให้คล้อยตามแนวนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ ไม่ได้เป็นอ�านาจในเชิงสั่งการ 

 ประธานาธิบดีสามารถด�าเนินนโยบายภาครัฐได้โดยอาศัยแนวทางหลัก ๒ แนวทางได้แก่  
การเสนอร่างรัฐบัญญัติที่ต้องอาศัยการพิจารณาและความเห็นชอบจากสภาคองเกรสในฐานะ 
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการใช้แนวทางที่เรียกว่าเป็นการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว (Unilateral powers)  
ในรูปแบบต่าง ๆ๑๘ โดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มาตรา ๒ ในลักษณะที่เรียกว่า
เป็นการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว (Unilateral powers) อันไม่จ�าต้องผ่านการให้ความเห็นชอบขององค์กร

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

อ�านาจของประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

ความหมายและสถานะทางรัฐธรรมนูญของค�าสั่งทางบริหาร
ของประธานาธิบดี

๑๕US Constitution: Article II, Section 1 ; 
“The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his 

office during the term of four years, and, together with the Vice President, chosen for the same term, be elected, 
as follows: …” 

๑๖Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress.5th edition (New York : 
Cambridge University Press, 2007), pp. 267-268. 

๑๗Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government.10thedition. (Ohio: 
Wadsworth Cengage Learning, 2013), p. 260. 

๑๘James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, Understanding the Presidency, 4th Edition, (New York: Pearson 
Longman,2007), p. 367.
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ฝ่ายอื่นได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ Executive agreements, Proclamations, National security 
directive หรอื Memoranda๑๙  ดงัน้ัน ค�าสัง่ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาจึงเกิดขึน้โดย
ผลของการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีสามารถกระท�าเช่นน้ันได ้
และมสีถานะทางรฐัธรรมนญูทีม่สีภาพบงัคบัผกูพนัองค์กรของรฐัฝ่ายบรหิารทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง 
กับสาระส�าคัญของค�าสั่งทางบริหารฉบับนั้น 

(ติดตามต่อฉบับหน้า)
      

๑๙Ibid, pp. 367-368. 
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 พิพิธภัณฑ์สักทอง เดิมเป็นบ้ำนไม้สักทอง
จ�ำนวน ๑๑ หลัง แล้วน�ำไม้เก่ำทั้ง ๑๑ หลัง มำรวมแล้วปลูก 
เป็นบ้ำนหลังเดี่ยว เสำสร้ำงด้วยไม้สักทองขนำด ๒ คนโอบ 
มีทั้งหมด ๕๙ ต้น พบเสำที่มีอำยุมำกที่สุดคือ ๔๘๐ ปี  
ทำงเจ้ำของบ้ำนได้ขอร้องให้มูลนิธิศำสตรำจำรย์ ดร.อุกฤษ  
มงคลนำวนิ รับซ้ือไว ้เพรำะเช่ือวำ่ทำงมลูนิธฯิ จะรกัษำสภำพไม้
ไวเ้ปน็อยำ่งด ีจำกนัน้ไดด้�ำเนนิกำรกอ่สรำ้งพพิธิภณัฑส์กัทอง 
ลักษณะเป็นทรงปั้นหยำประยุกต์ ๒ ชั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
กำรอนุรักษ์ไม้สักทอง นอกจำกนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่
รวบรวมหุน่ขีผ้ึง้ของอดตีสมเดจ็พระสงัฆรำชสมยัรตันโกสนิทร ์
๑๙ พระองค์ และหุ่นขี้ผ้ึงพระอริยสงฆ์ ๑๘ รูป ขนำดเท่ำ
องค์จริง 
 พิพิธภัณฑ์สักทองตั้งอยู่ภำยในวัดเทวรำชกุญชร
วรวิหำร ถนนสำมเสน เขตดสุติ กรงุเทพมหำนคร เปดิใหเ้ขำ้ชม 
ทุกวัน ต้ังแต่เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ค่ำเข้ำชมคนไทย-
ต่ำงชำติ ๓๐ บำท ส่วนนักเรียนนักศึกษำแสดงบัตร ๑๕ บำท 
สอบถำมกำรเดินทำง โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๑ ๒๔๓๐

 จำกพระมหำกรุณำธิคุณแห่งองค์พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี ๙ ได้ทรงก่อ
ก�ำเนิดโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริเป็นจ�ำนวนมำกถึง 
๔,๕๙๖ โครงกำร ครอบคลุมทุกภูมิภำคของประเทศท้ังในด้ำน
กำรเกษตร พัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น 
ซ่ึงได้สร้ำงประโยชน์สุขและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับรำษฎร 
ชำวไทยมำอย่ำงยำวนำน 
  ดังน้ันเพ่ือให้เกิดกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน 
แห่งพระรำชด�ำริ และเพ่ือเผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริให้ย่ังยืนและกว้ำงขวำงมำกย่ิงข้ึน ทำงส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) จึงได้จัดท�ำโครงกำร “ค่ำยเยำวชน 
รู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ” ข้ึน ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้เยำวชนระดับอุดมศึกษำท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศได้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้เก่ียวกับพระรำชกรณียกิจดังกล่ำว  
โดยจะท�ำให้ได้เรียนรู้ในรูปแบบของกำรให้ควำมรู้เชิงบูรณำกำร
ผสมผสำนระหว่ำงทฤษฎีและภำคปฏิบัติจำกพ้ืนท่ีจริงเพ่ือให้เกิด
กำรเรียนรู้แบบเจำะลึก และสำมำรถน้อมน�ำแนวทำงกำรจัดกำร
จำกโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง รวมถึงเพ่ือให้เยำวชนได้ท�ำหน้ำท่ีเป็นส่ือกลำงในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ในงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริไป 
สู่เยำวชนในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเยำวชนท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรมไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  ท้ังส้ิน เยำวชนท่ีสนใจสำมำรถ
ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ตำมลิงค์น้ี www.rdpbcamp.com 
หรือโทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๖๑-๒ , ๐๘๑ ๙๓๗ ๙๓๓๘

www.rdpbcamp.com
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