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บรรณาธิการแถลง

 

 ว�รส�ร “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณ�ธิก�รได้พิจ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คัญในประเด็นเกี่ยวกับ 
ก�รจัดทำ� “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เพือ่เป็นแม่บทหลกัหรอืเป็นกรอบชีน้ำ�ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนต่�ง ๆ  
สำ�หรับก�รพฒัน�ประเทศ ก�รบรหิ�รร�ชก�ร ก�รจัดสรรงบประม�ณ และก�รจัดสรรทรพัย�กร ซ่ึงเป็น 
แนวคว�มคิดที่รัฐบ�ลชุดปัจจุบันภ�ยใต้ก�รนำ�ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี  
สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ รวมถึงคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  
ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและได้มีคว�มพย�ย�มผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่�งเป็นรูปธรรม อ�ทิเช่น 
มกี�รจดัต้ัง “คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาต”ิ มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รจัดทำ� “ร่�งยทุธศ�สตร์ช�ติ 
ระยะเวล� ๒๐ ปี” และก�รจัดทำ� “ร่�งพระร�ชบัญญัติยุทธศ�สตร์ช�ติ พ.ศ. ....” โดยสภ�ขับเคลื่อน 
ก�รปฏิรูปประเทศ รวมถึงก�รที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐  ม�ตร� ๖๕  
ได ้ บัญญัติ ให ้รัฐพึงจัดให ้มียุทธศ�สตร ์ช�ติ เป ็นเป ้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศอย ่�งยั่ งยืน 
ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลเพื่อใช้เป็นกรอบในก�รจัดทำ�แผนต่�ง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณ�ก�รกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้�หม�ย และม�ตร� ๒๗๕ ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดให้ 
มีกฎหม�ยต�มม�ตร� ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประก�ศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 
และดำ�เนินก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎหม�ยดังกล่�วใช้บังคับ  
ตลอดจนก�รแต่งต้ัง “คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” เรียกโดยย่อว่�“ป.ย.ป.” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกให้รัฐบ�ลส�ม�รถ 
บรูณ�ก�รก�รขบัเคลือ่นก�รปฏริปูประเทศ ยทุธศ�สตร์ช�ต ิและก�รสร้�งคว�มส�มคัคปีรองดองเพ่ือให้ 
สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู ยทุธศ�สตร์ แผนต่�ง ๆ  ของช�ต ิและนโยบ�ยของคณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
และคณะรัฐมนตรีที่ได้ประก�ศให้ส�ธ�รณชนทร�บ เป็นต้น

 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รจุลนิติจึงได้ดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์เพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็นท�งวิช�ก�ร 
ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศไทยให้ไปสู่คว�มเป็นเลิศ  
มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับส�กลในประเด็นเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 
: อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” จ�ก พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 
กรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติและสม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ และ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ 
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 นอกจ�กนี้ เนื้อห�ในส่วนอื่น ๆ น้ัน ยังคงคว�มเข้มข้นด้วยข้อมูลท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ย 
ที่เป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนิติบัญญัติของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติอีกม�กม�ย กองบรรณ�ธิก�ร 
ขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นท่ีได้กรุณ�ติดต�มผลง�นของว�รส�รจุลนิติด้วยดีเสมอม� ซึ่งเร�พร้อมที่จะ 
ทำ�หน้�ที่สร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยอันเป็นประโยชน์ต่อวงง�นด้�นนิติบัญญัติของ 
สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

                                                             กองบรรณ�ธิก�ร  
                                                             เมษ�ยน ๒๕๖๐
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พระราชด�ารัส

	 “...การมีวินัย	มีความสามัคคี	และรู้จักหน้าที่	 ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติส�าคัญ

ประจ�าตัวของคนทุกคน	แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้	จะต้องไม่ลืมว่า	วินัย 

สามัคคี	 และหน้าที่นั้น	 เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ	ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษ 

ได้มากเท่า	ๆ	กันทั้งสองทาง	เพราะฉะนั้น	เมื่อจะอบรมจ�าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ 

แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย	สามัคคี	และหน้าที่ที่ดี	คือปราศจากโทษ	เป็นประโยชน์	เป็นธรรม 

ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย	 เช่น	วินัย	ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน	 เพื่อหมู่คณะของตน 

เท่านั้น	 ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน	 เพื่อคนส่วนใหญ่	 เป็นวินัยที่ถูกต้อง	ที่เป็นการ

สร้างสรรค์	ท�านองเดียวกัน	การสามัคคีกันท�าการหรือท�าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล	มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน	 

แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย	จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย	 สามัคคี	 และ 

ความรู ้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระท�าด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

เป็นพิเศษ	มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์	หรือซ�้าร้าย	อาจกลับกลายเป็นการ

ท�าลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พระราชวังดุสิต	วันอังคารที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๒๖

.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร  ................................................................... ๑
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มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 1

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ :
อนาคตประเทศไทย

เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

	 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี 
ความหลากหลายทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	ความมัน่คง	สิง่แวดล้อม	และเทคโนโลยี
ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและทนุนิยมได้ส่งผลกระทบ 
ต่อสถานการณ์ของบ้านเมอืงในหลาย	ๆ 	ด้านด้วยกนัทีส่�าคญั	เช่น	ในด้านโครงสร้างเศรษฐกจิ 
ของไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบเกษตรแบบพึ่งตนเองให้ต้องปรับตัวและ
เปลีย่นไปเป็นระบบเศรษฐกิจทีพ่ึง่พาอุตสาหกรรมและการส่งออก	ส่งผลให้ภาคการเกษตร
พัฒนาได้ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต ้
อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จึงก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ขึ้นในสังคมไทย	 กล่าวคือ	 เกิดความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม	 และช่องว่างของความเหลื่อมล�้าระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 ในด้านปัญหาความยากจนจะพบในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ
ในภาคชนบทท�าให้บุคคลเหล่านี้ต้องขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 องค์ความรู้ 
แหล่งเงินทนุ	และบรกิารทางสงัคมทีด่แีละมคุีณภาพ	ซ่ึงนอกจากปัญหาทางเศรษฐกจิแล้ว
สังคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น	 ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณภาพ	ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาการบริหาร
จดัการภาครฐัทีข่าดการบรูณาการ	ปัญหาในเรือ่งความโปร่งใส	และปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมายทีข่าดประสทิธิภาพและประสทิธผิลหรอืไม่เป็นธรรม	อย่างไรกด็	ีในอกีด้านหน่ึงน้ัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง 
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกยังอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามประเภทต่าง	ๆ	 ขึ้น
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มี.ค. - เม.ย. ๖๐2 จุลนิติ

ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภายในประเทศได้	 อาทิ	 ปัญหาการก่อการร้าย	 โรคระบาด	 เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาต ิ
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลกทีนั่บวนักจ็ะมคีวามผนัผวนและรนุแรงมากขึน้
ซึง่ปัจจยัต่าง	ๆ 	เหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นความเสีย่งในการด�ารงชวีติของประชาชน	การบรหิาร
จัดการทางธุรกิจ	และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในทุกมิติย่อมส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน	 และการที่ประเทศไทย 
จะสามารถแสวงหาโอกาสจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและรบัมอืกบัภยัคกุคามต่าง	ๆ  
ได้นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านและต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น	โดยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม	พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การด�ารงชวีติ	ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ในระยะยาวเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท�างาน
ของภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้๑ 
	 ดังนั้น	 การก�าหนด	 “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นแม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น�า 
การก�าหนดนโยบายและแผนต่าง	 ๆ	 ส�าหรับการพัฒนาประเทศ	 การบริหารราชการ	 
การจัดสรรงบประมาณ	 และการจัดสรรทรัพยากร๒	 จะท�าให้บรรลุเป้าหมายการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน 
คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนได ้
อย่างไรก็ดี	 ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวนั้นได้น�าไปสู่ปัญหาข้อถกแถลงในทาง
วิชาการเกี่ยวกับแนวทางการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าสมควรจะเป็นไปในทศิทางใดจงึจะมคีวามเหมาะสมกบัสงัคมประเทศไทย	ทัง้นี	้เนือ่งจาก 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ถือเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับประเทศไทย	 การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
มิได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ	 เป้าหมาย	 และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว	 
การบริหาราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส�าคัญกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือฝ่ายการเมืองท�าให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ

	 ๑		ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	(สรปุย่อ). 
	 ๒	 ร่างพระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	....	(ฉบบัทีจั่ดท�าโดยสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ)
	 “มาตรา	๔	ในพระราชบญัญติัน้ี
	 “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ	หมายความว่า	แม่บทหลกัทีเ่ป็นกรอบช้ีน�าการก�าหนดนโยบายและแผนต่าง	ๆ	ส�าหรบั 
การพฒันาประเทศ	การบรหิารราชการ	การจดัสรรงบประมาณ	และการจดัสรรทรพัยากร	และเป็นแนวทางส�าหรบั 
การพัฒนาของภาคเอกชนและภาคประชาชน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	รวมทั้งมีอธิปไตย 
และเข้มแขง็ในประชาคมโลก	อย่างน้อยต้องมสีาระส�าคญัครอบคลุมด้านความมัน่คงทางทหาร	การเมอืง	การบรหิารราชการ
แผ่นดนิ	กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	การปกครองท้องถ่ิน	การศกึษาและการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	เศรษฐกจิ	
การเกษตร	การอุตสาหกรรม	การบริการ	การเงิน	การคลงั	และงบประมาณ	พลงังาน	ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
การผงัเมอืง	สาธารณสขุ	การคมนาคม	และเทคโนโลยกีารสือ่สาร	สงัคม	ศลิปะ	วฒันธรรม	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย ี
และนวตักรรม.
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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

	 เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืโดยด�ารงไว้ซ่ึงความเป็นธรรมและ
ค�านึงถึงประโยชน์สุขและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะน�าไปสู่การ
พฒันาบ้านเมืองทีม่ั่นคง	มัง่ค่ัง	และยัง่ยนื	กองบรรณาธิการวารสาร	“จลุนติ”ิ	จงึได้พจิารณา
เห็นสมควรขอท�าการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะ 
และข้อเสนอแนะในประเดน็เรือ่ง	“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพือ่การพัฒนา 
ทีม่ัน่คง ม่ังคัง่ และยัง่ยนื” จากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และมปีระสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว	อันประกอบด้วย	พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ 
จดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิและสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	และ	ดร. ปรเมธี วมิลศิริ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นข้อมูล
ทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
และประชาชนผูม้คีวามสนใจโดยท่ัวไป	ซึง่ท่านผูอ่้านสามารถติดตามและศกึษารายละเอยีด
ในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวความคิด ตลอดจน 
หลักการและสาระส�าคัญของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
รวมทั้งการพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ ในการ
ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติของนานาอารยประเทศ

พลเอก ชูศกัดิฯ์ : แนวความคดิของการจัดท�า “ยุทธศาสตร์ชาต”ิ  
นั้นมีที่มาจากสภาพปัญหาการพัฒนาประเทศของไทยในอดีต 
ทีผ่่านมาไม่ได้มกีารก�าหนดวสิยัทัศน์ของประเทศ รวมถงึเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว ดังนั้น การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของฝ่ายบริหารจึงได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มักเปลี่ยนนโยบายท�าให้การด�าเนินนโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ รวมถึงแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร ์ที่หลากหลาย 
ตามกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการก�าหนดแผน
ในระยะสั้นและยังไม่มีการบูรณาการให้มีความสอดคล้องกันเน่ืองจาก
ขาดการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ท�าให้การพัฒนาไม่บรรลุเป้าหมาย  
การใช้เงินงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามแผนมีความซ�้าซ้อนกันได้  
ซึง่ท่านนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญั 
ของสภาพปัญหาดังกล่าว ประกอบกับมีความประสงค์ที่จะวางอนาคต 
การพัฒนาประเทศที่มีความต่อเน่ืองระยะยาว เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของชาตใิห้แก่ประชาชนและประเทศไทยไม่ว่าพรรคการเมอืงใดจะเข้ามา 
เป็นรฐับาลก็ตาม จึงได้ก�าหนดให้มกีารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตเิป็นนโยบาย 
ที่ส�าคัญของรัฐบาล และได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
อย่างเป็นรปูธรรม  คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่ ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๘ ให้แต่งต้ัง 

 
“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย 
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา ๑

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย :  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ๑ 
 กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  ๑ วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาตร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

“คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ” ขึน้ โดยมท่ีานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีพลเอก วลิาศ อรณุศรี 
เป็นประธาน โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยให้น�านโยบายรฐับาล ๑๑ ด้าน ประเดน็การปฏริปูของคณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๑ ด้าน และประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ๓๗ วาระ  
มาใช้เป็นกรอบในการจัดท�า ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และผูท้รงคณุวฒุ ิเช่น ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบนโยบายในการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติไว้ ๓ ข้อ คือ (๑) ให้ถูกหลักวิชาการและเป็นสากล (๒) ให้ศึกษาประสบการณ์ 
ของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัอย่างการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติของประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ และ (๓) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้จัดท�าเป็นกรอบกว้าง ๆ ไม่ลงในรายละเอียด 
ซึ่งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติก็ได้ยึดถือนโยบายน้ีในการจัดท�า “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)” โดยในส่วนหลักการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น  
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้น�าคู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นต้นแบบในการจัดท�า  
เพราะหลักการนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยมีการจัดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้วว่าเป็นหลักการต้นแบบ 
ทีดี่ทีส่ดุ ซึง่ตามหลกัการนีจ้ะเริม่ต้นทีก่ารตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อท�าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัดหรือภัยคุกคามของประเทศ ต่อจากนั้น 
จึงก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติซ่ึงเป็นความต้องการสูงสุดของประเทศ แล้วจึงก�าหนดวิสัยทัศน ์
และภาพในอนาคตที่ประเทศต้องการจะเป็น ต่อมาจึงก�าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางในการขับเคลื่อน  
และเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งก็คือ ENDS WAYS MEANS ตามหลักวิชายุทธศาสตร์

ในการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) คณะกรรมการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป ซึ่งมีผมเป็นประธาน เพื่อจัดท�าในส่วนของ ENDS และ WAYS และ  
(๒) คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรปูประเทศ มเีลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
เป็นประธาน เพือ่จัดท�า Road Map ในส่วนของ MEANS โดยในส่วนคณะอนุกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์และ
กรอบการปฏริปูกไ็ด้จดัท�าเอกสารสรปุย่อ “ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ข้ึน 
ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้ก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติไว้ ๘ ข้อ ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศว่า “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์  
ซึ่งจะเป็นภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อได้ก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ วิสัยทัศน์ และภาพอนาคตของประเทศแล้ว ต่อจากนั้น 
จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๖ ประการ และมาตรการหรือกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน ซึง่ถือเป็นแกนกลางของ ๖ ยทุธศาสตร์ ๔) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส�าหรับการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติของนานา
อารยประเทศน้ัน คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายให้ผู ้แทนของกระทรวง 
การต่างประเทศ ไปด�าเนินการศึกษาและรวบรวมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก 
พบว่ามีประเทศที่จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติรวมกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศเวียดนาม ต่างก็ได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
ทัง้สิน้ ส่วนประเทศในยโุรปและอเมรกิา น้ัน จะจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตเิฉพาะด้าน ระยะเวลา ๑๐ - ๒๐ ปี  
ส่วนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวันออกใต้ จะมี 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ระยะเวลา ๑๐ – ๓๐ ปี เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๓๐ ปี (๒๕๓๔ - ๒๕๖๓) โดยวางเป้าหมายว่า ประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “น�าพาประเทศไปสู่สถานะประเทศรายได้ระดับสูง 
(๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ได้ส่งผลให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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 จลุนติิ : ปัจจุบันการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าเป็นประการใด และเม่ือจดัท�าแล้วเสรจ็ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์และผลกระทบ
จากยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร

พลเอก ชูศักด์ิฯ : การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ได้มีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรแล้ว โดยคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้จัดท�าร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้รัฐบาลก็ได้ 
น�าไปใช้แล้ว ซึง่นายกรฐัมนตรไีด้มข้ีอสัง่การในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนงานหลักระยะ ๒๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี รวมถึงได้ส่ังให้ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  
ให้จัดท�างบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม โดยที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับที ่
ผ่านการลงประชามติ) มาตรา ๖๕ ได้บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” และมาตรา ๒๗๕  
ได้บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึง่ร้อยย่ีสบิวนั นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญู และด�าเนนิการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสรจ็
ภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัทีก่ฎหมายดงักล่าวใช้บงัคับ” ดงัน้ัน เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแล้วกย่็อม
จะต้องมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติและแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย เพ่ือจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายดังกล่าว
อาจมกีารพจิารณาแก้ไขปรบัปรงุเนือ้หาสาระในรายละเอยีดของร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี
ที่จัดท�าเสร็จแล้วนี้อีกก็ได้ แต่ในส่วนกรอบแนวคิดหลักคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 

ทั้งนี้ เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้วย่อมจะส่งผลให้ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว มแีผนในระดับต่าง ๆ  ตั้งแตร่ะดบัชาตถิึงระดบัลา่งทีบู่รณาการสอดคล้องกันและมุ่งไป 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สูเ่ป้าหมายของประเทศ ลดการใช้งบประมาณของประเทศท่ีซ�า้ซ้อน ขจัดการคอร์รัปชัน่ และต่อจากน้ีไป 
หากพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลจะออกนโยบายใดก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะท�าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นคงมีเพียงเรื่องเดียว คือ หน่วยงานของรัฐและองค์กรของรัฐต่าง ๆ ก็จะต้องด�าเนินการทบทวน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย แผน หรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เห็นว่า  
น่าส่งผลในทางทีดี่ เนือ่งจากต่อไปนีก้ารจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจะจัดสรรตามความต้องการ
ประชานิยมไม่ได้อีกต่อไป  

 จุลนิติ : ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ ่านการ 
ลงประชามติ) ควรมีหลักการและสาระส�าคัญอย่างไร ส�าหรับเพื่อเป็นกลไกในการจัดท�า 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะการน�าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 พลเอก ชศูกัดิฯ์ : แนวความคดิในการจดัท�าร่างพระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... นัน้  
มีที่มาจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซ่ึงมี  
พันต�ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธาน ซ่ึงเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติหมดวาระไปแล้ว 
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งมี พันต�ารวจตรี  
ยงยุทธ  สารสมบัติ เป็นประธาน ก็ยังคงสานต่อโดยน�าเสนอรัฐบาลผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มีมติให้ขับเคลื่อนต่อไป และให้น�ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๖ ท่าน และ
มอบให้คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตพิจิารณา ซ่ึงคณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตไิด้ยกร่าง 
พระราชบัญญัติขึ้นใหม่ตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และน�าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่มีท่าน  มีชัย  ฤชุพันธ์ เป็นประธานตรวจพิจารณา ซึ่งต่อไป 
จะได้น�าเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาออกเป็นกฎหมาย 
ต่อไปภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ได้ยกร่าง 
ขึ้นใหม่นี้ได้ก�าหนดช่ือใหม่เป็น ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี ้
มีสาระส�าคัญโดยสรุป คือ 

๑)  ก�าหนดขอบเขตการใช้บังคับยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ไม่ว่าจะเป็น 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ รวมถึงองค์กรอิสระ ตลอดจนองค์กรอัยการ 

๒)  ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงจะมจี�านวน
กรรมการ ๒๕ คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานคนที่สอง และมีกรรมการ 
โดยต�าแหน่งอืน่อกี ๘ คน คอื เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาต ิประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธาน
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สมาคมธนาคารไทย และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และมีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน  
๑๔ คน มีอ�านาจหน้าที่หลักในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและให้รัฐสภา 
ให ้ความเห็นชอบ และมีหน ้าที่ก�ากับดูแลและผลักดันให ้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์ชาติ  
(๒) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
คณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ จ�านวนคณะละไม่เกิน ๑๕ คน มีอ�านาจหน้าท่ีหลักในการจัดท�า 
แผนแม่บทในแต่ละด้านเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และมีหน้าที่ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ

๓)  ก�าหนดให้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
เป้าหมายการพฒันาประเทศระยะยาว ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย ตัวชีวั้ดการบรรลุ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

๔)  ก�าหนดให้การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติและภายหลังจัดท�า 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว

๕) ก�าหนดกลไกในการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ชาติ  
โดยให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู ้ด�าเนินการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดท�า 
ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... อาจมีการแก้ไข เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 จลุนติ ิ: บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 พลเอก ชูศักด์ิฯ : ถึงแม้ว่าตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
(ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ) จะได้ก�าหนดว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนเป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อเป็นพลังผลักดัน 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ร่วมกันไปสู่เป้าหมายก็ตาม แต่ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัย  
๔ ประการ คือ

ประการแรก สาระของยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลุมประเด็นการพัฒนา มีการก�าหนด 
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจน และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ ซึ่งจะต้องด�าเนินการต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประการที่สอง ระบบและกฎหมาย จะต้องมีกฎหมายรองรับ และมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ่านการ
ลงประชามต)ิ กม็บีทบญัญตัหิลายมาตราทีเ่กีย่วข้อง และต่อไปจะมกีฎหมายการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
และกฎหมายแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศก็จะท�าให้ปัจจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประการทีส่าม กลไกสู่การปฏบิตั ิจะต้องมกีลไกทีส่อดรบัหรอืสอดคล้องตัง้แต่ระดบัการจดัท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ การน�าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก�ากับดูแล 
บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกเหล่านี้ 
มีการก�าหนดในกฎหมายจดัท�ายทุธศาสตร์อยูแ่ล้ว ประเดน็ทีส่�าคัญ คอื หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมคีวามรู ้
และเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสามารถก�าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ประการสดุท้าย การยอมรบัของสงัคม จะต้องมกีารสือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน 
มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้ 
การยอมรบัจากทกุภาคส่วนในสงัคม ซ่ึงแม้ว่าในการด�าเนินการของคณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ
จะมีคณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนหนึ่ง และได้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องน้ีแก่สถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แต่การรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเรื่องการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ 
ยังไม่ครอบคลุม ภายหลังเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ)  
ได้ประกาศใช้แล้ว ก็จะต้องมีการด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และยอมรับยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น  
ซึ่งก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด ตลอดจน 
หลกัการและสาระส�าคญัของการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ รวมทัง้
การพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ในการก�าหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติของนานาอารยประเทศ

ดร. ปรเมธ ีวิมลศริ ิ : ส�าหรับที่มาของยุทธศาสตร์ชาติน้ัน 
มีที่มาจากนโยบายหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นเรื่อง
ของกรอบการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลา
ยาวนานซ่ึงเดิมประเทศไทยจะมีแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว
คือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ” ระยะ ๕ ปี ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา จนถงึปัจจุบนัเป็นฉบบัที ่๑๒ แล้ว เพราะฉะนัน้ 
ถ้ากล ่าวถึงภาพรวมทิศทางของประเทศที่ เป ็นกรอบครอบคลุม 
หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยแผนพัฒนาที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ เริ่มด�าเนินการภายหลังวิกฤตต้มย�ากุ้ง  
โดยคณะกรรมการฯ มองว่า ประเทศไทยควรจะมีแผนระยะยาว 
มากกว่า ๕ ปี เพราะเริ่มมองเห็นปัญหาว่าแผนการพัฒนา ๕ ปี น้ัน  
เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเกินไปอาจมีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม 
เพียงพอในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนานั้น ดังนั้น 
จงึควรมองการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเริม่มแีนวคดิ หรอืมวิีสยัทศัน์ 
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ แต่ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือผลักดัน
ไปสู่นโยบายระดับประเทศในระยะยาวได้ ดังน้ัน แผนพัฒนาประเทศ 
ในระยะหลังจึงมีการมองถึงประเด็นปัญหาเก่ียวกับนโยบายส�าหรับ
อนาคต ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น ประเด็นปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) เป็นต้น 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“ ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย 
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
โดย : ดร. ปรเมธี วิมลศิริ

๑

 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ๑ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา, ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออตตาวา แคนาดา
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ปัจจุบันรัฐบาล ได้ริเริ่มให้มีแผนพัฒนาในระยะยาวกว่า ๕ ปี โดยได้ริเริ่มในส่วนที่เป็น
อ�านาจหรือนโยบายของฝ่ายบริหารก่อน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้ง
คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพื่อมาช่วยกันพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พอดี โดยมีเป้าหมายของ “ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี” ซึ่งเป้าหมายในช่วง ๕ ปีแรก 
จะเป็น policy document หรอืเอกสารนโยบายของรฐับาล ซึง่เป็นอ�านาจฝ่ายบรหิารโดยตรง รฐับาล
สามารถท�าได้เลยระยะต่อไปคือ นโยบายตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ท่ีผ่านการ 
ออกเสียงลงประชามติ) หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ก�าหนดให้ประเทศต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นแผนพฒันาประเทศในระยะยาวรวมทัง้ต้องมกีฎหมายรองรบัในเรือ่งกระบวนการจัดท�ายทุธศาสตร์
ด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นที่มาในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศสามารถน�าแผนยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัต ิ
เพื่อการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่เป้าหมายในระยะยาว

โดยในช่วงทีค่ณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตดิ�าเนินการพจิารณาจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตนิัน้ 
ได้มกีารศกึษายทุธศาสตร์ชาตขิองประเทศต่าง ๆ  ทีม่กีารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติเช่นเดยีวกับประเทศไทย  
ซึง่ประเทศทีมี่ยทุธศาสตร์ชาติส่วนมากจะเป็นประเทศทีอ่ยูร่ะหว่างก�าลงัพฒันา ส่วนประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
จะไม่ค่อยมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้ผ่านช่วงของการพัฒนามาเยอะแล้ว  
โดยในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศท่ีก�าลังพัฒนานั้นจะมองการณ์ไกลในระยะยาวว่าจะต้อง 
พัฒนาด้านใด ซึ่งจะมีระบบการพัฒนาที่หลากหลายไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนา 
ของแต่ละประเทศ การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตใินบางประเทศรฐับาลจะท�าเป็นเรือ่งภายในของรฐับาลเอง 
แต่บางประเทศจะตราเป็นกฎหมายโดยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ส่วนในเรื่องของรูปแบบนั้น 
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะออกแบบอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับประเทศนั้น 

ส�าหรับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน นั้น ล่าสุดได้มีการ 
จัดประชุมหน่วยงานเพื่อวางแผนในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศในระยะยาว พบว่า 
เกือบทุกประเทศเริ่มท�ายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ซึ่งบางประเทศมีระยะเวลา ๒๕ ปี บางประเทศ 
มีระยะเวลาถึง ๕๐ ปี  แม้แต่ประเทศเมียนมาร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม หรือประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ต่างก็ก�าลังด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวกัน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในระยะยาวต่อไปในอนาคตที่ เริ่มเน้นความส�าคัญในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals : MDGs) ดังนั้น แต่ละประเทศจึงเห็นความส�าคัญว่าควรจะ 
มียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแผนการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศในอาเซียนก�าลังด�าเนินการ
จัดท�าอยู่ 

ทั้งนี้ ในการประชุมหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซึง่เป็นการหารอืระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานวางแผนและนโยบายในประเทศสมาชกิอาเซยีน 
จ�านวน ๘ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และไทย โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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๑. แผนพัฒนาประเทศในระยะยาวของสมาชิกอาเซียน กล่าวโดยสรุป ประเทศอาเซียน
ส่วนใหญ่มีการจัดท�าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีช่วงเวลาระหว่าง  
๒๐ - ๕๐ ปี ทั้งนี้ เกณฑ์การก�าหนดระยะเวลาของยุทธศาสตร์จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ส�าหรับแนวทางการก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ส่วนใหญ่จะก�าหนดเป็นเป้าหมายสั้น ๆ  
ที่สะท้อนเฉพาะบางมิติของการพัฒนาที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด่นชัด และใช้แผนพัฒนาประเทศระยะสั้น  
(๕ ปี) เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการไปสู่เป้าหมาย อาทิ การก�าหนดให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี ๒๕๖๓ ของ สปป.ลาว เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ ใช้กลไกในลักษณะ 
ของกรรมการระดับชาติ หรือสภาระดับชาติ ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว โดยไม่มีกฎหมาย 
รองรับการน�าแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีเพียงกัมพูชาท่ียังไม่เคยมี
การจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเริ่มด�าเนินการ

ไทย ก�าหนดกรอบ “ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี” (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นให้ประเทศ  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๓) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๔) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ความมั่นคง และ (๖) การปรับ
สมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครฐัโดยน�าหลกัการตามกรอบยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี มาก�าหนด
เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะ ๕ ปี 

ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน (๖) การบริหาร
จดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาล (๗) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

และระบบโลจิสติกส์ (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๙) การพัฒนา 
ภาคเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ และ (๑๐) ความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

บรไูน ก�าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาประเทศ 
ในระยะยาว หรือ “วิสัยทัศน์บรูไน ๒๕๗๘”  
(Vision Brunei 2035) ใช้ควบคู ่ไปกับแผน
พัฒนาระยะกลาง ๕ ปี โดยให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่มิใช่น�้ามันและก๊าซ 
เพื่อปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ี พ่ึงพาน�้ามัน 
และก๊าซเป็นหลัก ไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่ มีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบด ้วย 
วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบ 
การศึกษาและสร ้างแรงงานท่ีมีทักษะขั้นสูง  
(๒) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในประเทศ และ (๓) การสร้างเศรษฐกิจที่ย่ังยืน
และมีพลวัต

ปัจจุบัน บรูไนอยู่ระหว่างการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
ซึ่งต้ังเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศ เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านการศึกษา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน 
รวมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานขั้นต้น 
และขั้นกลาง ทั้งนี้ การศึกษาถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้น 
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ การศึกษา การยกระดับคุณภาพ 
ชวีติของประชากรให้อยูใ่นระดบัสงู การอ�านวยความสะดวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  การพัฒนา 
เศรษฐกิจบนฐานความรู ้และนวัตกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

กัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ฉบับที่ ๓  
(3rd National Strategic Development Plan 2014 - 2018) ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ใน ๔ ประเดน็ ดงันี ้(๑) การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีค่งทีเ่ฉลีย่ร้อยละ ๗ ต่อปี ให้มคีวามยัง่ยนื ครอบคลมุ 
เป็นธรรมและสามารถปรับตัวและแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การสร้างงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะ 
แก่เยาวชน (๓) การลดความยากจนลงอย่างน้อยร้อยละ ๑ ในแต่ละปี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
และทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน และ (๔) การเสริมสร้างความสามารถทางสถาบันและการปกครอง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
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โดยขณะนีกั้มพชูาก�าลงัอยูร่ะหว่างการร่างวิสยัทศัน์ ๒๕๙๓ (Vision 2050) เพือ่ให้กัมพูชาก้าวสู่ 
การเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสงู และประเทศพฒันาแล้ว ซึง่มวัีตถปุระสงค์ส�าคญั ๓ เรือ่ง ได้แก่ 
(๑) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในประเทศและระดับโลก 
(๒) การสร้างสังคมที่มีความปรองดองอย่างยั่งยืน และ (๓) การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
ในระยะยาว ทัง้ในเรือ่งการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างขดีความสามารถให้แก่ก�าลงัแรงงานเยาวชน และ
การจัดระบบคุ้มครองทางสังคมส�าหรับคนรุ่นใหม่ด้วย

สปป.ลาว ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ๒๕๗๓ (Vision 2030) โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี ๒๕๖๓ และก้าวสู่ประเทศก�าลัง
พัฒนาที่มีรายได้ปานกลาง เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนภายในปี ๒๕๗๓ ทั้งน้ี  
ได้ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ ๗.๖ โดยจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิ 
ไปพร้อมกบัสงัคมและวฒันธรรม บนพืน้ฐานการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส�าหรบั
การพัฒนาในระยะสัน้ จะใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นกลไกหลกัในการด�าเนินงานภายในระยะ
เวลา ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความสงบสุขในสังคม การลดความยากจน การหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคและระดับโลก  
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (๔) การก�ากับดูแลจากภาครัฐ

มาเลเซีย ก�าหนดวิสัยทัศน์ ๒๕๖๓ (Vision 2020) ระหว่างปี ๒๕๓๔ – ๒๕๖๓ เพื่อมุ่งสู ่
การเป็นประเทศพฒันาแล้วภายในปี ๒๕๖๓ ปัจจุบนัมาเลเซียอยูร่ะหว่างการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ทีใ่ห้ความส�าคญักบัประชาชน (People Economy) และทนุทางเศรษฐกจิ (Capital 
Economy) ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่สังคม 
ที่มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม (๒) การปรับปรุงความอยู ่ดีกินดีของประชาชนทุกภาคส่วน 
(๓) การมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (๔) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความ
ยัง่ยนื และความสามารถในการฟ้ืนตวัจากการเปล่ียนแปลง (๕) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของโครงสร้าง 
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และ 
อินเทอร์เน็ต และ (๖) การปรับเปลี่ยนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อน�าไปสู่ความมั่งคั่ง 

ซึ่งปัจจุบันมาเลเซียให้ความส�าคัญกับภาคบริการอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมการค้าบริการ 
ทีมี่มลูค่าสงู การท่องเทีย่ว และการบรกิารวชิาชพีเพิม่มากข้ึน พร้อมกันน้ี ในแผนพฒันาฯ ฉบับปัจจบุนั
ยังได้ก�าหนดปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Game Changers) ไว้อีก ๖ ปัจจัย ได้แก่  
(๑) การยกระดับครัวเรือนที่มีรายได้ร้อยละ ๔๐ (๒) การด�าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวอย่างจริงจัง  
(๓) การส่งเสริมการศึกษาระดับเทคนิคอาชีวะ และการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม (๔) การส่งเสริม
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ผลิตภาพการเพิ่มผลผลิต (๕) การปฏิรูปนวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่ง และ (๖) การพัฒนาและสร้างเมือง
ที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

นอกจากนี้ ยังได้ต้ังเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๖๓ ใน ๓ มิติ คือ (๑) มิติเศรษฐกิจ  
โดยก�าหนดเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและทั่วถึง (๒) มิต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และ (๓) มิติด้านประชาชน ที่ให้ความส�าคัญ
กับการรวมความหลากหลายเชื้อชาติให้เป็นหนึ่ง ก�าหนดเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคง และค่านิยม 
ที่ยอมรับร่วมกัน

เมียนมาร์ ก�าหนดให้แผนพัฒนาประเทศปี ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓ (National Comprehensive 
Development Plan 2011 - 2030) เป็นแผนพัฒนาฯ ระยะยาว ๒๐ ปี เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองและบูรณาการเข้ากับประชาคม
โลกครอบคลุมแผนงานที่สามารถบรรลุผลได้ในทันที และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว รวมทั้งการปฏิรูป
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการบรรลุตามพันธกิจสากล 
เช่น วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๘ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
โดยแบ่งระยะเวลาด�าเนินงานออกเป็น ๔ ช่วงระยะเวลาช่วงละ ๕ ปี ดังนี้

 ระยะที่ ๑  (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) มุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปทางการเมือง การสร้างเสถียรภาพ
ความมัน่คง ความปรองดองภายในประเทศ การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม การปฏริปูสถาบนัภาครฐั  
และการส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน 

 ระยะที่ ๒  (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพิ่มการพัฒนารายสาขา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบการท�าเกษตรสมัยใหม่  
และการเพิ่มระบบการส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะน�าไปสู่การลดความยากจน 

 ระยะท่ี ๓  (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ให้ความส�าคญักบัการขบัเคล่ือนการพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงเสริมสร้างระบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และกระจายอ�านาจการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ท้องถิ่น 

 ระยะท่ี ๔ (ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓) ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร และการปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีขั้นสูง

 ฟิลิปปินส์ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๘๓ (Ambisyon Nation 
2040) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ใน ๒๕ ปีข้างหน้า ได้ยึดหลักการ 
วางแผนพฒันาและการบริหารจดัการอย่างบรูณาการ และเป็นแนวทางส�าหรบัการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน 
การพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ (๑) รักษาอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ขจดัความยากจน และลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม (๒) เพิม่บริการด้านสาธารณสขุและสร้างหลกัประกนั
รายได้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และ (๓) สร้างความสามัคคีในความหลากหลายของคนในชาติ  
เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความสงบสุขในสังคม
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เวียดนาม ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาปี ๒๕๗๘ (Vietnam 2035) 
เน้นหลักการ ๔ ประการ ได้แก่ การสร้าง 
ความมั่งคั่ง การส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความเท่าเทียม และความเป็น
ประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศให้มคีวามทันสมยัและยกระดบั 
มาตรฐานความเป็นอยู ่ของประชาชน 
ให้สูงขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น
ต่าง ๆ  ดงัน้ี (๑) ความต่อเนือ่งในการปฏิรปู 
และสร้างสรรค์การพฒันาเศรษฐกิจอย่างม ี
ธรรมาภบิาล (๒) เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ  
โดยเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล  

คุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน (๓) ยึดหลักนิติธรรมในการปกครอง ที่ส่งเสริมความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และเอื้อให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่ตลาดอย่างทั่วถึง (๔) การใช้ทรัพยากรภายในประเทศ 
ให้เต็มศักยภาพและยั่งยืน รวมทั้งเช่ือมโยงกับประชาคมโลก (๕) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ 
ปรับปรุงแรงงานการผลิต (๖) การพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ๔ ด้าน (การศึกษาและแรงงานฝีมือ 
ความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลยสีารสนเทศล�า้หน้า และสถาบนัเศรษฐกิจทีท่นัสมยั) (๗) กฎหมายรองรบั
การแข่งขันที่เป็นธรรม (๘) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ (๙) การปฏิรูป
เศรษฐกิจทีมุ่ง่ยกระดบัอตุสาหกรรม การผลติและบริการให้มคีณุภาพและมลูค่าสงู พฒันาผูป้ระกอบการ 
เน้นตลาดภายในประเทศและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

๒. แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเพื่อบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และบริบทการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

ในภาพรวมแต่ละประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs 
(Sustainable Development Goals) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อก�ากับดูแล
และรบัผดิชอบการขับเคลือ่นตามเป้าหมาย SDGs (ยกเว้นประเทศเมยีนมาร์ทีย่งัให้ความส�าคญัเฉพาะ
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะประกอบด้วยผู้แทนจาก 
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีหน่วยงานวางแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศ
ยงัอยูใ่นช่วงการเริม่ต้นการด�าเนนิงาน และอยูใ่นขัน้ตอนการหารือเพือ่ก�าหนดตัวชีวั้ดทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ใช้ในประเทศตนเอง ดังนี้

ไทย ได้จัดตัง้ “คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื” (กพย.) โดยมนีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน 
เพือ่ให้เป็นกลไกระดบัชาต ิท�าหน้าที ่(๑) ก�าหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ
เพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรอืความร่วมมอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง (๒) ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวข้องกับ SDGs (๓) ก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
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ของรฐัให้เป็นไปตามนโยบาย ยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ และข้อตกลงหรอืความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (๔) เสนอแนะให้มีการก�าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิ SDGs และ (๕) ก�าหนดแนวทางและท่าทกีารเจรจา
ในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ SDGs โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพย. 
จ�านวน ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ๒) คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรูไน มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs และมี 
คณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามผลการด�าเนินงานในเชิงสถิติ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับเป้าหมาย SDGs ทั้งนี้ กรมวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนา 
เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ แต่จะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ 

กัมพูชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
และปรับเป้าหมาย SDGs ให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าโครงการ
ศกึษาและการประชมุหารอืภายในกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้หุน้ส่วนการพัฒนาภาคเอกชนเพ่ือหาข้อสรุปถึง
แนวทางในการเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs กับเป้าหมายของประเทศ ซึ่งมีแผนจะน�า SDGs มาใช้ก�าหนด
แผนพัฒนาประเทศฉบับต่อไป รวมทั้งหาแนวทางบูรณาการเป้าหมาย SDGs เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วิสัยทัศน์ฯ ระยะยาวต่อไป

สปป.ลาว ได้มีการตั้งคณะกรรมการส�าหรับการด�าเนินงานตามเป้าหมาย SDGs และเชื่อมโยง 
กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ และมกีารก�าหนดกลไกตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของแผนพฒันาฯ  
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกับหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการก�าหนดตัวชี้วัดภายใน และการเพิ่มเติม 
เป้าหมายนอกเหนือจากเป้าหมาย SDGs ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดิน ส่งผลให้ สปป.ลาว มีจ�านวน 
เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๑๘ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ อย่างไรก็ดี ข้อท้าทายที่ส�าคัญของ  
สปป.ลาว คอืการก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถบรรลผุลได้ ทัง้นี ้ผูป้ระสานงานหลกั ได้แก่ กระทรวงการวางแผน 
และการลงทนุ โดยมสี�านกังานสถติิแห่งชาตเิปน็ผูดู้แลในส่วนขอ้มูลสถติ ิและจะรายงานความก้าวหนา้ 
ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว

มาเลเซีย อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบการด�าเนินงานตาม 
เป้าหมาย SDGs โดยมีองค์ประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ มีการจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของเป้าหมาย SDGs ท่ีมนัียยะต่อมาเลเซยี และก�าหนดตวัชีว้ดัภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย SDGs แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งหมด

เมียนมาร์ ยงัขาดกลไกหน่วยงานหลกัในระดบัประเทศ แต่ในทางปฏิบตัมิกีลไกทีก่�าลงัด�าเนนิงาน  
ได้แก่ ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้หาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย 
SDGs กับแผนการพัฒนาประเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะก�าหนดตัวช้ีวัดภายในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ ๒) โครงการสนับสนุนจาก UNDP (United Nations 
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Development Program : UNDP) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ 
ในการก�าหนดตัวชี้วัดภายในประเทศที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๓ ตัวชี้วัดเท่านั้น

ฟิลิปปินส ์มีฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๔๑ ตัวชี้วัด แต่ยังไม่ม ี
ความพร้อมของข้อมลู คาดว่าหน่วยงานด้านสถติจิะปรบัปรงุให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ - ๒ ปี ทัง้น้ี ฟิลปิปินส์ 
มแีผนจดัต้ังกลไกก�ากบัดูแลรบัผิดชอบภายในหน่วยงานพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ รวมทัง้มคีวามร่วมมอื
กับ UNDP ในการบูรณาการเป้าหมาย SDGs ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย

เวยีดนาม ได้มกีารตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานฯ โดยมปีลดักระทรวงการวางแผน
และการลงทุน เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะน�าตัวชี้วัดใดมาปรับใช้ภายในประเทศ

จลุนิติ : ปัจจุบันการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าเป็นประการใด และเม่ือจดัท�าแล้วเสรจ็ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์และผลกระทบ
จากยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร

ดร. ปรเมธ ีวมิลศริ ิ : ปัจจุบันการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนั้น กล่าวได้ว่า 
อยู่ในระดับที่มีความก้าวหน้าไปค่อนข้างมาก ด้วยเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ 
อย่างยิ่ง โดยได้มีการพิจารณาศึกษาและยกร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดเป้าหมายส�าคัญ อาทิ การที่
ประชากรของประเทศไทยจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่สูงขึ้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้ภายในระยะ
เวลา ๒๐ ปี การก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการลดความเหลื่อมล�้าให้ได้ภายใน ๒๐ ปี การพัฒนาบุคลากร 
ของประเทศ การพฒันาไปสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว การปฏริปูภาครฐั ความมัน่คงใน ๖ กลุม่ยทุธศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งถือว่ามีพัฒนาการความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนั้น  
ได้มีการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเป็นครั้งแรก ถือว่ามีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหน่ึงนอกจากการ 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ทั้งนี้ อยู่ในช่วงระยะเวลารอการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด 
เนือ่งจากรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่๒ ได้ก�าหนดหลกัการทีส่�าคญัโดยให้มกีารตราบทบญัญตักิ�าหนดยทุธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลได้เตรียม “ร่างพระราชบัญญัต ิ
การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ....” ไว้รอกระบวนการดงักล่าวแล้ว ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ด�าเนินการ
จัดท�าแผนงานเพื่อด�าเนินการตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�าหนด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) กล่าวคือ คณะกรรมการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนการพิเคราะห์ว่าจะต้องด�าเนินการ 
ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปนั้น 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประสานและสร้างเครือข่าย 
ความร ่วมมือระหว ่างหน่วยงานวางแผนของสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเรียนรู ้ร ่วมกัน  
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals)  
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และวสิยัทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม รวมถงึแนวปฏบิตั ิ
ที่จะแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการผลักดันให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร ์
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งประเทศสมาชิก 
ต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

จุลนิติ : ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ ่านการ 
ลงประชามติ) ควรมีหลักการและสาระส�าคัญอย่างไร ส�าหรับเพื่อเป็นกลไกในการจัดท�า 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะการน�าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร. ปรเมธ ี วิมลศริ ิ: ในส่วนของร่างพระราชบญัญัติการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  
จะมีความส�าคัญส�าหรับการอ้างอิงถึงที่มาและกระบวนการ การระบุกลุ่มบุคคลผู้ด�าเนินการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการแต่งตั้งบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ต่าง ๆ การก�าหนดกระบวนการ การวางแนวทางการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขั้นตอน 

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
“มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น 

กรอบในการจัดท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจดัท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย และสาระทีพ่งึมใีนยทุธศาสตร์ชาตใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั ิทัง้นี ้กฎหมายดงักล่าวต้องมีบทบญัญตัเิกีย่วกับการมส่ีวนร่วมและการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
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ในล�าดบัต่าง ๆ  ภายหลังจากการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตแิล้วเสรจ็ว่าจะต้องส่งต่อไปทีใ่ด ผ่านความเหน็ชอบ 
จากสภานติิบัญญติัแห่งชาติหรอืไม่ และในส่วนทีร่ฐับาลจะต้องด�าเนนิการ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารตรวจสอบ 
ประเมินและรายงานผลอย่างไร ถ้ารัฐบาลด�าเนินการได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยังไม่ได้ด�าเนินการ 
ในส่วนใด คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะความเห็นหรือควรจะมีมาตรการ
อย่างไร 

ดังนั้น สาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการเหล่านั้นสามารถ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ระบุผู้ร่วมด�าเนินการ ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ  
ตลอดจนกลไกต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้จัดเตรียมร่างไว้แล้ว และรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช ้
อย่างเป็นทางการจะได้น�าเสนอร่างพระราชบญัญติัการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... เข้าสูก่ารพจิารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อย่างไรกต็าม ในร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... มส่ีวนทีส่�าคญัเกีย่วกบั 
กลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ให้ 
ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้ระบุไว้ในขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงานการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือได้มีการน�าไปใช้ปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมตามวิถีของกระบวนการทางกฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ในมุมมอง 
ส่วนตวัมคีวามเห็นว่า อกีประเดน็หนึง่ทีเ่ป็นเป้าหมายทีส่�าคญักว่าคอื การทีป่ระชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ 
มีเจตจ�านงร่วมกันในการให้การยอมรับและเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นเป้าหมายหลักของ 
ประเทศที่จะต้องร่วมกันติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ว่าได้ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่เป้าหมายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเจตจ�านงร่วมกันของปวงชนชาวไทยจะ
เป็นส่วนส�าคญัทีถ่อืว่าเป็นหวัใจแห่งความส�าเรจ็ของการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตติามเจตนารมณ์ทีก่ฎหมาย
บัญญัติไว้ ตลอดจนจะเป็นส่วนส�าคัญและกลไกหลักท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติน�าพา
ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

จลุนติ ิ: บทสรุปข้อเสนอแนะ

ดร. ปรเมธ ี วิมลศริ ิ: การมยีทุธศาสตร์ชาตถิอืเป็นการพฒันาประเทศให้ก้าวไปสูเ่ป้าหมาย 
ในระยะยาว ให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ เริ่มให้
ความส�าคัญในการด�าเนินการที่จะมียุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอันจะ
ช่วยให้การท�างานของรัฐบาลมีการยึดโยงถึงเรื่องที่ควรด�าเนินการและเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้
ด�าเนินการในระยะยาว โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าผู้มีหน้าที่จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ และผู้มีหน้าที่บริหาร
ประเทศ ควรร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติท่ีประชาชนอยากให้เกิดผล ฉะน้ัน 
จึงต้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันท�ากรอบทางเดินตามแผนพัฒนาฯ เพื่อหาทางออกในการพัฒนาประเทศ  
เช่นในเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข การแข่งขันของประเทศ เพื่อให้รัฐบาลสามารถน�าไปใช้ในการ
บริหารประเทศให้เกิดผลได้จริง 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

นอกจากนี้ การมียุทธศาสตร์ชาติ ผมมองว่าเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยให้รัฐบาลสามารถจะ
ท�างานบริหารประเทศในระยะยาวได้ดีขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากประชาชนได้ 
ซึ่งการบริหารประเทศโดยรัฐบาลภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ในอดีตที่ผ่านมา 
เรามีรัฐบาลทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง บางครั้งการเมืองที่มี 
การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของการหาเสียงเลือกต้ัง ส่งผลต่อนโยบายหรือทิศทาง 
การบรหิารประเทศทีค่วรจะก้าวหน้าไปอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว แต่กลบัท�าให้การพฒันาประเทศ 
ไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่วร ดังนัน้ เม่ือมีการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตเิพือ่ใช้ในการบรหิารประเทศกจ็ะมาช่วยเสรมิ 
ในส่วนของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็
ต้องมีนโยบายในการบริหารใช้ชัดเจน มีกรอบการด�าเนินงานและเป้าหมายการบริหารที่รัฐบาลต้อง 
รบัผดิชอบ สร้างความโปร่งใส และลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม เพือ่การพัฒนาประเทศให้มคีวามมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป
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จุลนิติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิม่เตมิน�า้หนกัของรถยนต์บรรทกุส่วนบคุคลจาก ๑,๖๐๐ กโิลกรมั เป็น ๒,๒๐๐
กิโลกรัม ที่ไม่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ�าทางแล้วแต่กรณี
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
    ๒. ก�าหนดให้ผู้ขบัขีม่หีน้าทีต้่องจดัให้คนโดยสารซึง่นัง่ในรถทกุคนต้องรดัร่างกายด้วยเขม็ขดั
นิรภัยขณะโดยสารรถยนต์
    ๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับส�าหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ช�าระค่าปรับตามใบสั่งโดยก�าหนด
ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามร่างพระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ต�ารวจซึง่ปฏบิตัหิน้าที่
ควบคุมการจราจร) มีหน้าที่ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ช�าระค่าปรับตามใบสั่ง
มาช�าระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน โดยหากบุคคลดังกล่าวยังไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนข้างต้น 
ก็ให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่จ้งไปยงันายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรอืกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกให้ชะลอการรับช�าระภาษีประจ�าปีไว้ก่อน พร้อมท้ังให้นายทะเบียนดังกล่าวมีอ�านาจสั่งยึดหรือ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นด้วย
    ๔. ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีพ่นักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจ
สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ด้วยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ
ปัสสาวะ เลือด หรือวิธีการอื่นอย่างชัดแจ้ง
    ๕. ก�าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบว่าผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือ
ไม่สัง่จ่ายจากงบประมาณทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาติก�าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั
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    ๖. แก้ไขอัตราโทษส�าหรบัความผดิทีม่อัีตราโทษไม่สงูกว่าความผดิลหุโทษให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขอตัราโทษส�าหรบัความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

    ร่างพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. เพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัการให้อ�านาจคณะกรรมการในการก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่
ส�าหรับกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ 
    ๒. ยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งส�าเนาข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานให้แก่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
    ๓. เพ่ิมมาตรา ๑๑๘/๑ ให้กรณกีารเกษียณอายเุป็นเหตแุห่งการเลกิจ้างในกรณทีีม่ไิด้ตกลง
หรือก�าหนดการเกษียณอายุลูกจ้างไว้ให้ลูกจ้างเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
    ๔. เพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา ๑๔๔ ก�าหนดโทษส�าหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชย
เพราะเหตุเกษียณอายุ

    ร่างพระราชบญัญัตผิลติภณัฑ์สมนุไพร พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
    ๑. อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัผิลติภัณฑ์สมนุไพร พ.ศ. ....ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รับความเห็นของส�านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ
ต่อไป 
    ๒. รบัทราบแผนในการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบญัญตัิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
    กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า 
    ๑. ปัจจบัุนความต้องการใช้สมนุไพรในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก
ความสนใจในการดแูลสขุภาพด้วยผลติภณัฑ์จากธรรมชาต ิและสมนุไพรสามารถเปลีย่นเป็นผลติภณัฑ์
ได้หลากหลาย เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู ้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับ
การคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
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ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชส�าอาง เป็นต้น 
ซึง่ทกุประเทศต่างตระหนกัถงึความส�าคญัของสมนุไพรและยาแผนโบราณเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในระบบ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตและ
การใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ และครบวงจร มีการก�าหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ 
และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
    ๒. ส�าหรบัการควบคุมสมนุไพรน้ัน หากเป็นผลติภณัฑ์ยาแผนไทยยาแผนโบราณต้องอาศัย
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยา ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพต้องอาศัย
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับการควบคุม ก�ากับ ดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมจากต่างประเทศ 
อีกทั้งยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้า
กลางน�้า และปลายน�้าอย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. จงึสมควรให้มีกฎหมายเพือ่ควบคมุ ก�ากับ ดแูล ผลติภณัฑ์สมนุไพรเป็นการเฉพาะ อนัจะเป็น
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิต และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
ก�าหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ ก�ากับดูแลและคุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภค
การให้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย ตลอดจนให้มกีลไกเพือ่ควบคุม ก�ากับ ดูแลผลติภัณฑ์สมนุไพร
ทีเ่ป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลติภณัฑ์จากสมนุไพรทีใ่ช้เพือ่การส่งเสรมิสขุภาพทีม่กีารพฒันา
ไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้มกีฎหมายว่าด้วยผลติภัณฑ์สมนุไพร เพือ่เป็นกลไกในการควบคมุ ก�ากบั 
ดูแลเป็นการเฉพาะ ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 กฎหมายส�าคัญที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมาย
ขึ้นใหม่	(ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....)   
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
      ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) โดยใช้แนวทางในการออกระเบียบ และมอบให้ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติรับ “ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย	พ.ศ.	....” ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
    ๒. เห็นชอบให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ก�าหนดให้การออกกฎกระทรวงเป็นอ�านาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ตรวจพิจารณาแล้ว
    ๓.  มอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการรับไปพจิารณาความจ�าเป็นในการจดัตัง้
“กรมกิจการคนเข้าเมือง” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
    ร่างระเบียบฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบรหิารคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผูล้ีภ้ยั โดยมนีายกรฐัมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ
      ๒.  ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผู้ลีภ้ยั เช่น
พจิารณาก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการบรหิารจัดการคนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย
และผูล้ีภั้ย พจิารณาคัดกรองคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผู้ลีภ้ยักลุม่ต่าง ๆ  ประสานงานและร่วมมอืกบั
รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง
เป็นต้น
    ๓. ก�าหนดให้ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ใน ตช. ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
    ๔. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย
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จุลนิติ

   	 ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การก�ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	
๓	ฉบับ	เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชพี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จ�านวน ๓ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (กก.) เสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ทันภายในก�าหนดเวลาต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.	ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
         ๑.๑ ปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยก�าหนด
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ การกีฬา
แห่งประเทศไทย
      ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการอ้างถึงอนุมาตราของบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
      ๑.๓ ก�าหนดให้กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) และ (๗) และคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรอืด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ 
      ๑.๔ เพิ่มวัตถุประสงค์ให้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย
      ๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย
ตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย
ครอบคลุมถึงอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ
  	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก�าหนดให้ยกเลิกกองทุน
กีฬามวย (หมวด ๔ มาตรา ๕๒) และโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมท้ัง
พนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ไปเป็นของ
กองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาตติามพระราชบญัญติัการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก�าหนด
ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
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    ๓.	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
      ๓.๑  ก�าหนดบทนยิามค�าว่า “กองทนุ” หมายความว่ากองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
      ๓.๒  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้สอดคล้องกับค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
เช่น แก้ไขเพิ่มเติม (๙) ของมาตรา ๑๑ ที่ก�าหนดให้ออกระเบียบก�าหนด เงื่อนไขและมาตรการ
และพิจารณาให้การคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
ผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙
ทีก่�าหนดให้สโมสรกฬีาอาชีพหรอืสมาคมกฬีาอาชพีทีไ่ด้รบัหนงัสอืส�าคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗
ทีป่ระสงค์จะขอรบัการช่วยเหลือ การส่งเสรมิและการสนบัสนนุจากกองทนุให้ยืน่ค�าขอต่อคณะกรรมการ
      ๓.๓  ก�าหนดยกเลิกหมวด ๕ กองทนุ (กองทนุส่งเสรมิกฬีาอาชพี) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และก�าหนดให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ 
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  
    ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....           
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รบัความเห็นของส�านกังานศาลยตุธิรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
            ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ 
    ๑. ก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ และมกีารออกระเบียบเพื่อใหม้ีการคัดเลอืกผู้ทรงคุณวฒุิ
    ๒.   ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ  เพื่อประโยชน์
ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ มีอ�านาจในการด�าเนินคดีต่อบุคคลที่กระท�าให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย และสั่งการให้สหกรณ์ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
    ๓.  ก�าหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค�าสั่งทางปกครอง
ตามกฎหมาย
        ๔.  ก�าหนดให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด�าเนินธุรกิจ
กับกลุ่มเกษตรกร
    ๕.  ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
บุคคลธรรมดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เพื่อให้สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
    ๖. ก�าหนดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ให้สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันได้
    ๗.  ก�าหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์เมื่อกระท�าให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย
    ๘. ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ที่เข้ามาท�าหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์
ให้เหมาะสมกับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจ และขนาดของสหกรณ์
    ๙.   ก�าหนดให้สหกรณ์มผีูต้รวจสอบกจิการเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์แล้ว
ท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
      ๑๐. ก�าหนดให้มีกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่บรรดาสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ และผูอ้�านวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานกุาร
       ๑๑.   ก�าหนดการบญัชี จดัระบบบัญช ีรวมถงึการก�าหนดชือ่ทางบญัชใีหม่ให้สอดคล้องกบัระบบ
บัญชีสากล
      ๑๒.    ก�าหนดให้มกีารควบรวมสหกรณ์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ โดยค�านึงถงึขนาดของสหกรณ์
ความเสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์
      ๑๓.  ปรบัปรงุบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ขึน้ในเชงิป้องปรามและก�าหนดอัตราโทษข้ันต�า่
ไว้ด้วย
 

23-44-MAC6.indd   29 5/18/2560 BE   4:39 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐30 จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหมที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ 
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
    ๑. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
    ๒. ก�าหนดให้บทบัญญติัในกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่อืน่ใดทีอ้่างถงึ
ส่วนราชการหรือต�าแหน่งของข้าราชการกระทรวงกลาโหมเดิม ให้ถอืว่าอ้างถงึส่วนราชการหรอืต�าแหน่ง
ของข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
    ๓. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

    ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญติั
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....    
    คณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุตหิลกัการร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสภาเกษตรกรแห่งชาติไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	มีดังนี้
      ๑.๑ ก�าหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
      ๑.๒ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรฐัมนตรคีนหน่ึงซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการโดยต�าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อเสริมสร้าง
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ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
      ๑.๓ ก�าหนดให้การด�าเนินการจัดท�านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรพัยากรดินของประเทศ ต้องค�านึงถงึความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติก�าหนด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
      ๑.๔  ก�าหนดให้คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาต ิมอี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะกิจคณะอนุกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
      ๑.๕ ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีอ�านาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะอนุกรรมการ และผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
      ๑.๖ ก�าหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและจัดต้ังส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ในส�านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้
    ๒.	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
      ๒.๑  แก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบของคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิโดยให้มรีฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ อธิบดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร 
อธบิดกีรมป่าไม้ เลขาธิการส�านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม อธบิดกีรมธนารกัษ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
      ๒.๒  แก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิให้มีความชัดเจน
และไม่ซ�้าซ้อนกับอ�านาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วน
เรื่องการก�าหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม ติดตาม ตรวจสอบ หรือก�ากับ
การด�าเนินงานภายใต้อ�านาจหน้าที่ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
พ.ศ. .... ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ รบัเรือ่งดงักล่าวไปพจิารณาด�าเนนิการ
แล้วแจ้งผลการพจิารณาด�าเนนิการดงักล่าวเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้ยกเลกิพระราชบญัญติัคุ้มครองผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังฉบบั และยกร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองสวัสดภิาพบคุคลในครอบครวั พ.ศ. .... ขึน้แทน
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว การให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การบ�าบัดฟื้นฟู และวิธีปฏิบัติ
ต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งก�าหนดมาตรการทางสังคมเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
    
    ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียว	พ.ศ.	....    
    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้มกีฎหมายในการจัดตัง้บรษัิทจ�ากัดคนเดยีว ตามทีก่ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน
ภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เข้าสูร่ะบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนติิบคุคลตามกฎหมายในอนัทีจ่ะสร้างผูป้ระกอบการให้มคีวามเข้มแขง็
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มีศักยภาพ เพื่อให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ
ตามทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก และมาตรการการเงินการคลังเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้ และยังเป็น
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียวโดยไม่ประสงค์
จะร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอ่ืนได้ ซ่ึงจะเป็นการลดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบในการด�าเนินธุรกิจ
  
	 	 	 	 ร่างพระราชบญัญัตธินาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	   
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
    ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
    ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจในการกระท�ากิจการของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค�านวณเงิน
ตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ได้มีการยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	
(การวางทรัพย์)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น�าไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การจัดตัง้บรษัิท การควบรวมบรษัิทการจ่ายเงนิ
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้) ทีอ่ยูร่ะหว่างส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาตามมติคณะรฐัมนตรี
(๒๔ พ.ค. ๕๙) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    กระทรวงยุติธรรม รายงานว่า พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักการให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี
ที่กฎหมายใช้บังคับ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจส�าคัญในการวางทรัพย์ได้พิจารณา
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เก่ียวกับสถานที่วางทรัพย์แล้วปรากฏว่า 
ยังไม่เคยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงนับแต่ประกาศใช้ กอปรกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องการวางทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ก�าหนดให้มสีถานทีว่างทรพัย์ อกีทัง้ถ้อยค�า
ตามกฎหมายท่ีก�าหนดให้การวางทรัพย์กระท�า ณ ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลนั้นก็ไม่ปรากฏว่า
ได้มีการจัดตั้ง ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลแต่อย่างใด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับสถานทีใ่นการวางทรพัย์ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 
โดยมหีลกัการส�าคญัในการทีจ่ะอ�านวยความสะดวกและสร้างความชดัเจนแก่ประชาชนในการวางทรพัย์ 
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มวรรคสี่ ของมาตรา ๓๓ 
ก�าหนดให้ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลให้หมายความรวมถึงส�านักงานบังคับคดี
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
            ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี ้มสีาระส�าคญัคือเป็นการปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ในส่วนกิจการการเดินอากาศและก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบินพลเรือนขึ้นใหม่ท้ังฉบับ 
โดยก�าหนดให้ครอบคลุมถงึกจิการการบนิพลเรอืนทกุด้านทีร่ฐัต้องก�ากับดแูลตามพนัธกรณทีีก่�าหนดไว้
ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ก�าหนดฐานอ�านาจของหน่วยงานก�ากับดูแล
ด้านการบินพลเรือน รวมถึงฐานอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และผูต้รวจสอบด้านการบนิ (Aviation Inspector) ในการก�ากบัดแูลกจิการการบนิพลเรอืน และก�าหนด
บทบญัญตัใิห้เป็นไปตามท่ีองค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization - ICAO) ใช้ในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก�ากับดแูลความปลอดภยัสากล 
(Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) และโครงการตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme - USAP)

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียม
อาวุธปืน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวุธปืน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทยทีส่�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ทั้งน้ี มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดท�ากรอบสาระส�าคัญของกฎหมาย
ล�าดับรองของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยด่วนต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม
      ๑.๑  ค�าว่า “เครือ่งบงัคบัเสยีงให้เบาผดิปกต”ิ เพือ่ควบคมุมใิห้น�าเครือ่งบงัคบัเสยีง
ที่เบาผิดปกติไปใช้กับอาวุธปืนก่ออาชญากรรม
      ๑.๒   ค�าว่า “เครือ่งกระสนุปืน” ให้หมายความรวมถึงตลบัลกูดอกไฟฟ้าและลกูดอกไฟฟ้า
      ๑.๓ ค�าว่า “ดอกไม้เพลิง” ให้หมายความรวมถึงบั้งไฟและตะไล
      ๑.๔ ค�าว่า “สิ่งเทียมอาวุธ” ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธปืน
      ๑.๕ ค�าว่า “มี” ให้ครอบคลุมถึงดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
    ๒.  เพิ่มบทนิยามค�าว่า “หน่วยงานอื่นของรัฐ” เพ่ือให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาวธุปืนฯ ด้วย
    ๓. ก�าหนดกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงในบางเรื่อง เช่น ประกาศก�าหนดควบคุมพื้นที่ ระยะเวลา การใช้หรือจัดให้มีการใช้
ดอกไม้เพลิง การก�าหนดให้วัตถุใดเป็นเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนถึงผู้มีอ�านาจในการออกอนุบัญญัติ
    ๔. ก�าหนดให้นายทะเบยีนท้องที ่หรอืผูท้ีน่ายทะเบยีนท้องทีม่อบหมายเป็นผูท้�าเครือ่งหมาย
ประจ�าปืนและจัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับปืน เพื่อรองรับอ�านาจในการจัดเก็บหัวกระสุน
    ๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสอือนุญาตพเิศษให้นิตบิคุคล เพือ่ให้ครอบคลมุถงึกรณี
ของนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจในการขนส่งเงินจ�านวนมากหรือทรัพย์สินมีค่า เช่น กรณีรถขนเงิน เป็นต้น
    ๖. แก้ไขเพิม่เตมิคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตเกีย่วกบัอาวธุปืนหรอื
เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและมีความชัดเจนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
    ๗. แก้ไขเพิม่เตมิผูม้อี�านาจออกใบอนญุาตให้มอีาวธุปืนตดิตวั โดยให้อธบิดกีรมการปกครอง
เป็นผู้ออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
    ๘. ก�าหนดมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง เช่น บั้งไฟ ตะไลที่มีน�้าหนักดินปืน
ตามทีร่ฐัมนตรกี�าหนด ให้ต้องขออนญุาตซ้ือ มใีช้ จัดให้มกีารใช้ รวมทัง้ขนย้าย และให้มกีารออกประกาศ
ก�าหนดระยะเวลาและพื้นที่อนุญาตในการใช้ดอกไม้เพลิง
    ๙. ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องนายทะเบยีน เจ้าพนกังาน และเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปในสถานที่
ท�าการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท�า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง 
น�าเข้า มี หรือจ�าหน่ายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ส�าหรับการค้า และมีอ�านาจในการตรวจค้น อายัด หรือยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิด
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   ๑๐. ก�าหนดอ�านาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตน�าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนมาตรวจสอบ โดยให้นายทะเบียนท้องที่เป็นผู้เก็บรักษา
และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ๑๑. ก�าหนดมาตรการควบคมุสิง่เทยีมอาวธุปืนชนิดร้ายแรงตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดให้
ต้องขออนุญาตท�า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น�าเข้า หรือค้าจากนายทะเบียนท้องที่ตามวิธีการที่ระบุ
ในกฎกระทรวง
   ๑๒. ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัวเพื่อเป็น
การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนภายหลังที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เพื่อป้องกันการน�าสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไปใช้ก่อเหตุ
   ๑๓. แก้ไขบทก�าหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 	 	 	 การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน	จ�านวน	๕	ฉบับ

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ จ�านวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย 
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๓. ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    ๔. ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๕. ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
    ทัง้นี ้ ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) เสนอ และให้ส่งส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติ	๕	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการรฐัสภา ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ข้าราชการต�ารวจ และข้าราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการในสังกัด
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ที่พ้นจากราชการไปแล้วก็ได้ หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระท�าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงนั้นเกิดข้ึนระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหามีสภาพเป็นข้าราชการ แต่ได้ก�าหนดเงื่อนเวลาให้ผู้มี
อ�านาจ ด�าเนินการทางวินัยต้องเริ่มด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีผู้นั้น
พ้นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษต้องด�าเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
นอกจากนี้ ยังเป็นการก�าหนดกรณีการด�าเนินการทางวินัยตามที่องค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดให้สามารถด�าเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษตามที่มีมติช้ีมูลความผิดได้ แม้ผู ้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้วโดยไม่น�าเงื่อนเวลา
ในการสอบสวนและเงื่อนไขการสั่งลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยขององค์กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษ
ทางวินัยแก่ข้าราชการตามทีช่ี้มูลได้ 

    ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
    ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ๒.  เหน็ชอบให้สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์มสีถานะเป็นหน่วยงานภายใต้มลูนิธิจุฬาภรณ์ และให้
ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อไป
    ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับ
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ปรับปรุงส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งออกเป็น ส�านักงานราชวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    ๒. ปรับปรุงจ�านวนของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอ�านาจและหน้าที่ของ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
    ๓. ปรบัปรงุการด�าเนนิการต่าง ๆ  ของราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ตามพระราชบญัญตัริาชวทิยาลยั
จุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแยกภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
    ๔. ก�าหนดให้กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไป
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก�าหนด ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัยให้ถือว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรือ
ยบุต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทนุบ�าเหน็จบ�านาญ
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ข้าราชการ หรือออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกต�าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และ
ให้ได้รับบ�าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
    ๕. ก�าหนดให้มีประธานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนงานและ
คณะทีป่รกึษาราชวทิยาลยั ประธานอธิการบด ีอาจแต่งตัง้รองประธานอธิการบด ีเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน
ในกิจการต่าง ๆ ได้ คุณสมบัติการได้มาและอ�านาจหน้าที่ของประธานอธิการบดีให้สภาราชวิทยาลัย
เป็นผู้ก�าหนด

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน
อัยการสูงสุด ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานศาลยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ทั้งนี้ มอบหมายให้ สคบ. ไปด�าเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เร่ือง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ)
ตามความเหน็ของส�านกังาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการด�าเนินงานไปยงัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพือ่ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอ�านาจในการป้องกันและ
ตรวจสอบการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เช่น ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
    ๒. เพิม่เตมิให้กรรมการ กรรมการเฉพาะเรือ่ง และพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
    ๓. แก้ไขเพิม่เตมิก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต”ิ แทนคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค โดยทีม่นีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ และเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง และปลดักระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคให้เป็นคณะกรรมการในการก�ากับดูแลนโยบาย
ด้านการคุม้ครองผู้บรโิภคของประเทศ และแก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีใ่นการไกล่เกล่ียหรอืประนปีระนอม
ข้อพิพาท
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    ๔. ก�าหนดให้กรณผู้ีประกอบธรุกิจไม่ปฏบิตัติามสญัญาประนีประนอมยอมความ ให้ สคบ. 
ยืน่ค�าร้องต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจเพือ่ออกค�าบงัคบัตามสญัญา โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ
ใช้บังคับโดยอนุโลม
    ๕.  เพิม่เตมิคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง ให้มกีารตัง้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ
    ๖.  แก้ไขเพิ่มเติมองค์กรส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
    ๗.  แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคแต่งตัง้พจิารณาและมมีตดิ�าเนินคดแีทนผูบ้รโิภคได้
    ๘.  แก้ไขเพิม่เตมิให้ผูร้บัค�าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๖ หรอืมาตรา ๓๘ สามารถอทุธรณ์
ค�าสั่งต่อคณะกรรมการได้
    ๙. แก้ไขเพิ่มเติมให้ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตกเป็นรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
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  * สยามรฐั สปัดาห์วจิารณ์ ปีที ่๖๔ ฉบบัที ่๒๓ ศกุร์ที ่๑๗ – พฤหสับดทีี ่๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ หน้า ๑๘ และปีที ่๖๔ ฉบบัท่ี ๒๔ 
ศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๗.

 ๑.	ค�ำน�ำ
   ตลอดปีที่ผ่านมาเรื่องราวการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ มากมาย และตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เรื่อง “การปรองดอง”  
ได้มีการกล่าวถึงอย่างจริงจังในแวดวงการเมือง การบริหารระดับประเทศ และได้น�าไปสู่การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมแต่งตั้งอีก ๔ คณะกรรมการ 
เพือ่ช่วยปฏบิตังิาน คอื คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิเชงิยทุธศาสตร์ คณะกรรมการเตรยีมการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการสร้าง 
ความสามคัคปีรองดอง โดยมอบหมายรองนายกรฐัมนตรทีัง้ ๖ ท่าน แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่รฐับาล
ด�าเนินการอย่างรวดเร็วในการรวม “ยุทธศาสตร์ชาติ” “การปฏิรูปประเทศ” และ “การปรองดอง”  
อยู่ในคณะกรรมการหลักข้างต้น นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเร่ิมต้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผู้รับผิดชอบ
บริหารประเทศได้มีแนวคิดทางการเมืองการพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 
การปฏิรูปประเทศ และการปรองดองมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสภาวการณ์ของประเทศไทยปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นช่วงการเปลีย่นผ่านคร้ังส�าคญัของประเทศและการด�ารงอยู่
ของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานกว่าทศวรรษอันเป็นมูลเหตุส�าคัญน�ามาซ่ึงความเปราะบาง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นความอ่อนแอภายในประเทศที่ท�าให้รัฐบาล
ไม่สามารถก�าหนดแนวทางการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
   ดังนั้น การฟื้นฟูการบริหารการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จึงมีความส�าคัญเพื่อเป็นรากฐานของการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวคือ การบริหารการพัฒนาประเทศตามกรอบ

จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศ
ต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง*

ดร. เริงศักดิ์  สูทกวาทิน 

41-49-MAC6.indd   41 5/19/2560 BE   2:10 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐42

จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง
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ยุทธศาสตร์ชาติอย่างสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ย่อมท�าให้บงัเกดิผลตามวิสยัทศัน์ของประเทศในระยะยาว และน�าไปสูก่ารปฏิรปูประเทศได้อย่างแท้จรงิ 
การด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจไม่สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของประเทศได้  
หากไม่มีการพิจารณาประเด็นการปรองดองหรือท�าให้เกิดการประนีประนอมในปัญหาความขัดแย้ง 
ดังกล่าวข้างต้น บทความนีจ้งึมคีวามมุง่หมายเพือ่เสนอแนวคดิประกอบการพจิารณาในการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  โดยจะกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ
และการปรองดอง พร้อมหลักการและสาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ และอธิบายถึงสาระส�าคัญของ 
การปฏิรูปประเทศและการปรองดอง โดยเน้นหลักการส�าคัญของการปฏิรูปและเปรียบเทียบ 
การปรองดองเสมือนใยเหล็กเสริมความเข้มแข็งของการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศ  
พร้อมเสนอประเด็นส�าคญัของการปรองดองในระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนือ่ง (ระยะยาว) เพือ่ความส�าเรจ็
ในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

   ๒.	หลักกำรและควำมส�ำคัญของยุทธศำสตร์
   ตามแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศำสตร์	หมายถึง แบบแผนและวิธีการท่ีมี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การบรรลุวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในระยะยาว ดังนั้น แนวคิดทางการบริหารงานยุคใหม่ องค์การ
หรอืหน่วยงานจงึมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ ๕ ขัน้ตอน คอื ส�ารวจสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ก�าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การน�าประเด็นยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

ส�ำรวจสภำพแวดล้อม

ติดตำมประเมินผล
ยุทธศำสตร์

น�ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ ก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์

ก�ำหนดวิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยขององค์กำร
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ข้างต้น ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอน
ส�าคัญที่สุดซึ่งเชื่อมโยงระหว่างการส�ารวจสภาพแวดล้อม ก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ขององค์การ และการน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล และในขั้นตอนนี้มีวิธีการ
หลากหลายที่จะได้มาซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้รู ้  
การจัดประชุมประชาสังคม ส�ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม หรือเทคนิควิธีการสมัยใหม่  
เช่น Mind Mapping หรอื Balance Scorecards เป็นต้น เมือ่ได้ประเดน็ยทุธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนอง
วสิยัทศัน์ขององค์การ ยทุธศาสตร์ก็จะเป็นแบบแผนและวิธีการทีจ่ะน�าองค์การไปสูค่วามส�าเรจ็ในระยะยาว
   นอกจากนี ้การก�าหนดยทุธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนองวสิยัทัศน์ขององค์การยงัมคีวามส�าคัญ
ต่อองค์การ ๔ ประการ คือ
   ๑) ยุทธศาสตร์ช่วยก�าหนดทิศทางการบริหารขององค์การที่ชัดเจน
   ๒) ยทุธศาสตร์ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพเกิดการบรูณาการทัง้แผนงาน แผนคน และแผน 
งบประมาณระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ
   ๓) ยุทธศาสตร์ช่วยเสริมสร้างภาพการด�าเนินงานขององค์การให้ชัดเจน
   เม่ือพิจารณาตามแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้างต้นการที่จะให้องค์การเป็นองค์การ 
เชิงยุทธศาสตร์อย่างเช่นคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า 
ร่างยุทธศาสตร์ซึ่งคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์รับผิดชอบและจัดท�าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ต่อไปนั้นจะสามารถตอบโจทย์หลักการและเหตุผลของการจัดท�ายุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ได้หรือไม่ กล่าวคือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ก�าลังจัดท�ากันขณะนี้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ ๖ ด้าน  
เพือ่เป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า คอื (๑) ด้านความมัน่คง (๒) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั (๓) ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน (๔) ด้านการสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
   เมือ่พจิารณา ๖ ยทุธศาสตร์ในร่างยุทธศาสตร์ชาตซิึง่จะเป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้าแล้ว ผูเ้ขยีนมคีวามเห็นว่า ๖ ยทุธศาสตร์น้ีมคีวามละม้ายคล้ายคลึงกับยทุธศาสตร์ท่ีปรากฏ
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติัง้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ (ฉบบัปัจจุบัน)  
เมื่อกล่าวถึงประเด็นนี้ ผู้เขียนขอเพ่ิมความเห็นว่า การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๐๔ เริม่แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในปัจจุบัน 
เป็นการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระดบัมหภาค (Macroeconomic Planning) ซ่ึงเน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศตามสภาวการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเริ่ม
ประกาศใช้แผนพฒันาประเทศระยะ ๕ ปี ภายหลงัประเทศไทย ๑ ปี จึงมปีีสิน้สดุของแต่ละแผนพฒันาประเทศ
ตรงกับของประเทศไทย และเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประเทศเกาหลีใต้ 
ได้ยตุกิารจดัท�าแผนพฒันาประเทศซึง่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาคตามรปูแบบทีเ่คยท�ามาเพือ่ให้
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สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงของโลกในกระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่น้นระบบกลไกตลาด และก�าหนดให้ 
จัดท�าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial Development Planning) ระยะ ๑๐ ปี แทนตามข้อเรียกร้องของ
ภาคเอกชนที่ขอให้รัฐบาลเป็นผู้น�าการก�าหนดโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอก
ประเทศ ดังนัน้ ร่างยทุธศาสตร์ชาตซิึง่ประกอบด้วย ๖ ยทุธศาสตร์ข้างต้น จึงยงัมใิช่ประเดน็ยทุธศาสตร์ชาติ
ตามความหมายและกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ข้างต้น
   ตามความเห็นของผู้เขียน ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศที่ก�าลัง
เผชิญปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตควรประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ เช่น 
   ด้ำนกำรเมือง
   - สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้เท่าเทียมกับอารยประเทศเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ด้ำนควำมมั่นคง
   - ปรับโครงสร้างกองทัพตามรูปแบบจิ๋วแต่แจ๋วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
   - ปรับโครงสร้างและวิธีการบริหารงานต�ารวจเพื่อประชาชนให้ชัดเจน
   ด้ำนสังคม
   - เสริมสร้างความม่ันคงด้านศาสนาเชือ่มโยงกับระบบการศกึษาเพ่ือพฒันาคนอย่างมคีณุภาพ
มาตรฐานสากล
   - เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทั้งแหล่งผลิต ผู้ค้าและผู้เสพ
   -  เร่งรัดการก�าจัดทุจริตคอร์รัปชันที่บั่นทอนความมั่นคงของประเทศ
   ด้ำนเศรษฐกิจ
   - ปรับโครงสร้างการผลิตของภาคอุตสาหกรรมบนหลักการพึ่งตนเอง
   - ปรับโครงสร้างการผลติของภาคการเกษตรตามหลกัการลดต้นทนุเพิม่ผลผลิตและปลอดสารพิษ
   - ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีคุณภาพ และมี
ความยั่งยืน
   ด้ำนสิ่งแวดล้อม
   - การฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างดิน น�้า ป่า
   - การบริหารการพัฒนาระบบการก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียอย่างครบวงจร
   - เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินและการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์
   ประเดน็ยทุธศำสตร์เหล่ำนีค้วรปรำกฏอยู่ในร่ำงพระรำชบญัญัติยุทธศำสตร์ชำติ	พ.ศ.	....
ตำมข้อก�ำหนดของรัฐธรรมนูญภำยใน	 ๑๒๐	 วัน	 ภำยหลังรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ประกำศใช้	และภำยหลังพระรำชบัญญัติยุทธศำสตร์ชำติมีผลบังคับใช้ภำยใน	
๑	ปี	กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตต้ิองแล้วเสร็จ	ซึง่สัมพนัธ์กบักำรปฏริปูประเทศ	ซึง่ต้องเริม่ด�ำเนนิกำร
ภำยใน	๑	ปี	หลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ	และในทำงหลักกำร	ประเด็นยุทธศำสตร์คือแบบแผน
และวธิกีำรอนัน�ำไปสูก่ำรปฏริปูประเทศ	หรอืกล่ำวอกีนยัหนึง่คอืยุทธศำสตร์คอืต้นน�ำ้ของกำรก�ำหนด
วำระแห่งชำติในกำรปฏิรูปประเทศตำมแนวล�ำน�้ำต่อไป
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 ๓.	ท�ำไมต้องปฏิรูปประเทศ
   การปฏริปูประเทศ คอื การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างการบรหิารประเทศจากเดมิ ซึง่ล้าสมยั
ไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายนอกและภายในประเทศ อันเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการบรหิารการพฒันาประเทศทัง้ด้านการเมอืง การบริหารเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม
ไปสูร่ปูแบบหรอืโครงสร้างใหม่ซ่ึงท�าให้การบรหิารประเทศบงัเกิดประสทิธิภาพเพิม่ขึน้และมคีวามยัง่ยนื
   ดังนัน้ เม่ือพจิารณาการปฏริปูประเทศตามความหมายน้ี อาจกล่าวได้ว่า นับแต่การสถาปนา
กรงุรัตนโกสนิทร์เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้มกีารปฏริปูประเทศเพยีงครัง้เดยีวในรชัสมัยล้นเกล้าฯ รชักาลที ่๕ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยพระองค์ท่านได้ยกเลิกการปกครองรูปแบบจตุสดมภ์ในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
เวียง วัง คลัง นา ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และได้
จดัตัง้กระทรวงต่าง ๆ  ขึน้แทน คล้ายคลงึกับรปูแบบของประเทศตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวง
มหาดไทย โดยมอบหมายให้พระอนุชาคอืสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นเสนาบดพีระองค์แรก 
และได้ยกเลิกระบบการส่งขุนนางส่วนกลางไปเป็นเจ้าครองนครตามหัวเมืองต่าง ๆ ซึ่งไม่มีเงินเดือน  
แต่มีอ�านาจการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เอง และมีไพร่พลเป็นกองก�าลังของตนเอง โดยเปลี่ยนเป็น	
การแต่งตัง้ผูว่้าราชการมณฑลและผูว่้าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
โครงสร้างดังกล่าวได้วิวัฒนาการมาตราบจนทุกวันนี้ ในเวลาต่อมา แม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิรูป
   แนวคิดกำรปฏิรปูประเทศ ในปัจจุบนัก�าเนิดขึน้ภายหลงัรฐัประหารเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควบคู่กับ 
สภาปฏิรปูแห่งชาต ิ(สปช.) ซึง่ได้เปลีย่นแปลงเป็นสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) ด�าเนินการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ สืบต่อจาก สปช. ประมาณช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ สปท. ได้ประมวล
ประเด็นการปฏิรูปประเทศรวม ๑๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การเมือง (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน  
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๔) การปกครอง (๕) การศึกษา (๖) เศรษฐกิจ (๗) การพลังงาน 
(๘) สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙) สื่อสารมวลชน (๑๐) สังคม (๑๑) กีฬา  
(๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑๓) ความมั่นคง (๑๔) ผังเมือง  
(๑๕) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมจดัท�าร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ
   เมื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๑๕ ด้านข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็น ดังนี้
   ๑) หลายประเด็นการปฏิรูปมิใช่วาระการปฏิรูปประเทศ แต่เป็นประเด็นทางการบริหาร 
การพัฒนาของประเทศลักษณะปกติ ซึ่งมีปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงทางการบริหารหรือ
วธิกีารด�าเนนิงาน มใิช่ทางโครงสร้าง เช่น การปกครองท้องถิน่ พลงังาน สาธารณสขุ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน กีฬา ผังเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
   ๒) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๑๕ ด้าน มีความซ�้าซ้อนและไม่ชัดเจนในการจัดหมวดหมู่
ของประเด็นการปฏิรูป เช่น มีด้านการศึกษา สาธารณสุข และยังมีด้านสังคมหรือด้านสาธารณสุข 
รวมอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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   ๓) การก�าหนดประเดน็การปฏริปูประเทศโดยใช้ค�ากว้าง ๆ เช่น การเมอืง การบรหิารราชการ
แผ่นดนิ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ไม่สื่อความหมายที่จะน�าไปสู่ความรู้สึกร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในที่น้ีจึงควรระบุประเด็น 
การปฏิรูปให้ชัด เช่น ระบบพรรคการเมืองและผลการเลือกตั้งเน้นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนระดบัการศกึษาการวจัิย กระบวนการผลติสนิค้าและบรกิารเพือ่การพฒันาประเทศ เป็นต้น
   ดงันัน้ กำรก�ำหนดประเดน็กำรปฏริปูประเทศ จึงมคีวามส�าคญัต่อความส�าเร็จในการตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของประเทศ ในการนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่าประเด็นการปฏิรูปประเทศควรมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นน�้า ซึ่งน�้า (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
ไหลไปเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป (แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ) ซึ่งมีการก�าหนดวาระ
การปฏิรูปสัมพันธ์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเน้นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างท้ังใน 
รูปแบบนโยบาย กฎหมาย แผนงาน และโครงการในทางปฏิบัติ
   การปฏริปูประเทศตามความหมายทีก่ล่าวมาข้างต้น นับว่ามคีวามเหมาะสมกบัจงัหวะเวลา
ของประเทศท่ีอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นจังหวะของประเทศที่ม ี
ความสุกงอมของปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สะสมมายาวนาน เช่น 
   - ปัญหาทีต่กทอดมากบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะความเป็นสงัคมอปุถัมภ์
ของสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการบริหารเศรษฐกิจและสังคม
   - ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจน�าไปสูค่วามเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและการเมอืง อันเป็น 
ผลพวงจากแผนพฒันาประเทศ ๔ ทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๔๔) ในรปูแบบทีไ่ม่สมดลุ
ตามอิทธิพลทางความคิดตะวันตก (Trickle Down Development Model)
   - ความล้มเหลวของระบบการศกึษาในการผลติคนทีม่ปัีญญา คณุธรรม และความรู ้โดยเฉพาะ
รู้ผิดชอบชั่วดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีสติปัญญาวิจารณญาณอย่างมีเหตุมีผล
   - ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันระบาดทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
   - ปัญหาทางกระบวนการยตุธิรรม การเลอืกปฏบิตักิารบงัคบัใช้กฎหมาย น�าไปสูก่ารเรยีกร้อง
หาความเป็นธรรม เกิดความไม่สงบสุขสันติในสังคม
   - ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา อันน�ามาซึ่งความถดถอย  
ในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ และเป็นแรงฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ท�าให้ประเทศไทย 
เสียโอกาสการพัฒนา (เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน) อย่างน่าเสียดาย
   - การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างไม่รูค้ณุค่าและท�าลายสิง่แวดล้อมด้วยความโลภ ความไม่รู้
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ปรากฏให้เห็นทั่วไป
   ตวัอย่างปัญหาส�าคญัทีก่ล่าวข้างต้น ท�าให้สงัคมไทย ประเทศไทยมคีวามเปราะบาง เป็นจุดอ่อน
ที่น่าห่วงใยในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมิติทางการเมือง (ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ) เศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อม (ระดบัโลกและระดบัประเทศ) ดงัน้ัน การปฏริปู
ประเทศจึงควรครอบคลุมมิติต่าง ๆ นอกเหนือจากความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องด้วยมิติทางเศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
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อันน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในอนาคต ระบบการศึกษาด้อยคุณภาพทั้งความรู้ คุณธรรมและ
ปัญญา การพินิจพิจารณา ความไม่เป็นธรรมในสังคมจากกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีร่ัฐ รวมถึงการไม่ยอมรับความเหน็ต่างทางการเมืองตามวัฒนธรรมประชาธปิไตย ย่อมน�าไปสู่
การต่อสู้และใช้ความรุนแรงทางการเมืองและสังคม ตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน – น�้า – ป่า และสิ่งแวดล้อม ยังทับถมซ�้าเติมให้แก่ประเทศทางออกของปัญหาที่กล่าว
โดยสรุปนี้ ประเทศจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง หากประเทศไทยพลาดจังหวะเวลาการปฏริปู
ครัง้น้ี ประเทศไทยอาจตกรอบการพฒันา (เชงิเปรยีบเทยีบกับประเทศเพือ่นบ้าน) เป็นครัง้ที ่๔ กล่าวคือ 
ตกรอบที่ ๑ เปรียบเทยีบกบัประเทศญีปุ่่น (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓) เมื่อ ๘๐ ปทีี่แล้ว ตกรอบที่ ๒  
เปรยีบเทยีบกบัประเทศเกาหลใีต้และไต้หวัน (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๓) เมือ่ ๔๐ ปีท่ีแล้ว และตกรอบที ่๓ 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนคอืมาเลเซียและสงิคโปร์ (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙) เมือ่ ๑๐ ปีทีแ่ล้ว 
และการตกรอบท่ี ๔ เปรยีบเทียบกบัประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซยีนคือเวยีดนามและลาว ในอกี ๒๐ ปี
ข้างหน้า

   ๔.	ยทุธศำสตร์ชำตสิูก่ำรปฏริปูประเทศเสรมิใยเหลก็ด้วยกำรปรองดอง
   การได้มาซึง่ยทุธศาสตร์ชาติตามหลกัการและแนวคดิทีก่ล่าวไว้ข้างต้นและการน�ายทุธศาสตร์
สู่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิรูปในสภาวการณ์ของประเทศไทยปัจจุบัน จะไม่บังเกิด 
ผลส�าเร็จหากไม่มี “กำรปรองดอง”
   “การปรองดอง” หมายถงึ การบรรลคุวามเข้าใจ เกดิการประนปีระนอม และยตุคิวามขัดแย้ง
พร้อมทางออกเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจดังกล่าวหมายถึง การยอมรับความเห็นต่างของฝ่ายตรงข้าม การยอมรับนี้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมประชาธปิไตยซึง่เคารพเสยีงข้างมาก รบัฟังพร้อมดแูลเสยีงข้างน้อย โดยยดึหลกั 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติเป็นส�าคัญ
   ส�าหรบัประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจบุนั	 “กำรปรองดอง” คอื การพจิารณาแนวทางการ
แก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองหรือการประนีประนอมเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง 
การบรหิารเป็นล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วน พร้อมก�าหนดแนวทางระยะยาวเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ความไม่เป็นธรรมทางกระบวนการ
ยตุธิรรมและการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานทางการศึกษา 
การสาธารณสุข การใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของประเทศ ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหา
ขั้นพื้นฐานที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน
   ดังนั้น ในท่ีนี้ “กำรปรองดอง” จึงมีความหมายครอบคลุมหลายมิติทั้งด้านการเมือง  
การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ยั่งยืนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว
   ระยะเร่งด่วน การปรองดองทีต้่องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนย่อมเป็นเรือ่งการประนีประนอม 
สร้างความเข้าใจ ค�านงึถงึผลประโยชน์ของสงัคมประเทศชาตเิป็นส�าคญั เพือ่น�าไปสูข้่อยตุ ิความขดัแย้ง
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จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง

จุลนิติ

ทางการเมืองทั้งปวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ อันน�าไปสู่การรัฐประหาร ตุลาคม ๒๕๔๙ และพฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นล�าดับจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวมีมูลเหตุส�าคัญจากความเห็นต่าง
ทางการเมืองแล้วน�าไปสู่การปลุกระดมมวลชนเพื่อการสนับสนุนแต่ละฝ่าย แม้ว่าแต่ละฝ่ายมีเจตนาดี
ต่อการพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าอย่างม่ันคงยัง่ยนื แต่ด้วยแนวคดิ (และผลประโยชน์) ทางการเมอืง
ที่แตกต่างกัน จึงเกิดการเผชิญหน้าถึงขั้นการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน เป็นการบั่นทอนพลังและ 
ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเป็นเวลากว่าทศวรรษอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนา
ของไทย และหากให้ความขัดแย้งนี้ด�ารงอยู่ ประเทศไทยจะเสียโอกาสการพัฒนาในจังหวะเวลาที่ 
เหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านครัง้ส�าคญัและช่วงเวลาความพลกิผนั ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลกยุคปัจจุบัน
   การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือด�าเนินการปรองดอง
ควบคู่ไปกบัคณะกรรมการเตรยีมการยทุธศาสตร์ชาต ิและคณะกรรมการเตรยีมการปฏริปูประเทศนบัว่า
เป็นการตดัสนิใจระดบันโยบายทีถู่กทศิทางและได้รบัการแซ่ซ้องสนบัสนนุจากสาธารณชน ในขณะเดยีวกนั
ก็มีแนวคิดเชิงแนะน�าว่าการปรองดองครั้งนี้ควรรวมถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืเพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายใน
ประเทศที่สะสมเรื้อรังมาเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อความมั่นคงและพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศในระยะยาว ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงการปรองดองในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการปรองดองระยะต่อเนื่องจากการปรองดอง ระยะเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น
   ระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว) การปรองดองท่ีควรด�าเนินการต่อเนื่อง (ระยะยาว) จากการ
ปรองดองทางการเมือง อาจสรุปประเด็นส�าคัญ ดังนี้
   มิติด้ำนเศรษฐกิจ
   ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิอันเน่ืองมาจากจุดอ่อนจุดบกพร่องของระบบเศรษฐกิจเสรนียิม 
(ทนุนยิม) สะท้อนจากนโยบายรัฐในรปูแบบกฎหมาย ข้อบงัคบั แผนพฒันาประเทศ ซึง่หลายกรณไีม่ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของสถานการณ์โลกและประเทศ ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจน เมืองและชนบท คนมีโอกาสและคนด้อยโอกาส ฯลฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างชนชั้นในสังคม ดังที่นักวิชาการตะวันตกด้านการพัฒนาได้เขียนถึงปัญหานี้ในหนังสือช่ือ  
Why Poor Stay Poor เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ สรุปว่าปัญหาความขัดแย้งของมนุษยชาติเกี่ยวกับอุดมการณ์
ความเชื่อทางการเมือง ไม่น่าห่วงใยเท่ากับความขัดแย้งระหว่างชนชั้น คนได้เปรียบและคนเสียเปรียบ
หรือคนที่มีและคนที่ขาดแคลน ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
   มิติด้ำนสังคม
   ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้
ประชาชนจ�านวนมากได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดี ท�าให้เกิดการเรียกร้อง 
ขอความเป็นธรรมหรอืรวมตวัเป็นมวลชนต่อต้านอ�านาจรฐั เช่น ปัญหาสทิธกิารถอืครองทีด่นิในพืน้ทีท่บัซ้อน
ระหว่างที่ดินของรัฐ (ตามกฎหมาย) และท่ีดินท�ากินของประชาชนซึ่งครอบครอง ตกทอดสืบต่อกัน 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ ปัญหาความไม่เสมอภาคในสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   มิติด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   ระบบทุนนิยมครอบง�าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น�้า ป่า เพื่อประโยชน์
ทางธรุกจิของกลุ่มบุคคลมากกว่าเพือ่ชมุชนหรอืมวลชนส่วนรวม อนัมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เป็นมูลเหตุแห่งความขัดแย้งเกิดการใช้ความรุนแรงต่อสู้กันในพื้นที่ 
นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมและถูกท�าลายด้วยสาเหตุจากความไม่รู้ 
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของประชาชนและความโลภของบคุคล มผีลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
ในท้องถิ่นซึ่งควรได้รับการคุ้มครองป้องกันแก้ไขและพัฒนา
   ประเด็นปัญหาสรุปตามมิติด้านต่าง ๆ ข้างต้น เป็นแนวทางการปรองดองระยะต่อเนื่อง 
(ระยะยาว) ทีค่วรมกีารพิจารณาต่อเนือ่งจากการปรองดองระยะเร่งด่วนทางการเมอืงเพือ่ให้กระบวนการ
ปรองดองครัง้นีค้รอบคลุมมิติส�าคญัทีช่่วยสนับสนุนการบรหิารการพฒันาประเทศประสบผลส�าเรจ็ตาม
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

   ๕.	สรุป
   บทควำมนีม้คีวำมมุง่หมำยเพือ่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรสำระส�ำคัญของ“ยุทธศำสตร์ชำติ”	
“กำรปฏิรูป”	 และ	 “ปรองดอง”	 ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญท่ีสำธำรณชนให้ควำมสนใจและก�ำลังจดจ่อ	
ต่อผลกำรบรหิำรของรฐับำล	ตลอดจนควำมสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัทำงตรรกะและล�ำดับเวลำก่อนหลงั
ของท้ัง	๓	เรือ่งน้ี	ในกำรน้ีผูเ้ขยีนได้เสนอแนะแนวทำงกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ชำตแิละวำระกำรปฏรูิป
เพื่อให้กำรจัดท�ำ	“ยุทธศำสตร์ชำติ”	สำมำรถตอบสนองวิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศในระยะเวลำ	
๒๐	 ปี	 ข้ำงหน้ำและเป็นแบบแผนน�ำไปสู่	 “กำรปฏิรูปประเทศ”	 ตรงประเด็นตำมสภำพปัญหำ	
ของประเทศ	 โดยเฉพำะปัญหำทำงโครงสร้ำงทั้งระยะเร่งด่วน	 และระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว)		
และกำรปฏิรูปประเทศจะไม่อำจประสบผลส�ำเร็จได้หำกไม่มีกำรปรองดอง	 และกำรปรองดองน้ี	
ควรครอบคลุมมิติต่ำง	ๆ	ทั้งด้ำนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน	และด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อเนื่อง	 (ระยะยำว)	 เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรกำรพัฒนำประเทศ	
ให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”
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“...ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน 

อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิต ร่างกาย 

ชีวิตร่างกายดำารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร 

ชาติบ้านเมืองก็ดำารงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่น และปฏิบัติหน้าที่ของตน ๆ 

โดยพร้อมมูลอย่างนั้น...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำารวจ และอาสาสมัครพลเรือน 

ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 
วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

๕๐
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 หากจะกล่าวถงึเรือ่ง	“แนวทางหรอืวธิกีารในการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาททีเ่กดิขึน้”	ในทางปฏบิตัิ
ที่ผ่านมาแล้วจะพบว่า	 จะมีลักษณะของการยึดถือความต้องการหรือความคิดของตนเองเป็นหลัก	 
การระงับข้อพิพาทจึงมีวิธีการท่ีมุ่งหมายจะเอาชนะเพ่ือให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ	 
โดยก�าหนดให้	 “ผู้น�าในสังคม”	 เป็นผู้จัดการปัญหาและต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบไปสู่รูปแบบของ	
“ศาล”	 โดยมีผู้พิพากษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท	 จนกระทั่งพัฒนาไปสู่	 “กระบวนการยุติธรรม 
เต็มรูปแบบ”	 อันประกอบด้วยการสืบพยาน	 การสอบสวน	 กระบวนการฟ้องคดี	 กระบวนการค้นหา 
ข้อเท็จจริงในศาล	กระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดี	ซึ่งในที่สุดก็คือการลงโทษผู้กระท�าความผิด
หรือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการยุติหรือระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการทางศาลดังกล่าวจะสามารถ
จัดการกับปัญหาข้อพิพาทได้	 แต่การน�าข้อพิพาทไปสู ่ศาลไม่ใช่วิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีที่สุด	 
เพราะกระบวนการทางศาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผู ้คนในสังคมให้หมดไปได	้ 
ทั้งนี้	 เนื่องจากค�าตัดสินของศาลนั้นต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้แพ้	 ค�าตัดสิน 
ของศาลจึงไม่ใช่ทางออกท่ีดีที่สุดในการยุติปัญหาและอาจจะน�ามาซ่ึงความขัดแย้งอื่น	ๆ	 หรือท�าให ้
เกิดความบาดหมางใจระหว่างคู่ความเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
 นอกจากนี ้กระบวนการทางศาลยงัมปัีญหาเรือ่งความล่าช้าในการพจิารณาคดี ความไม่สะดวก 
รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีที่มีจ�านวนสูง ด้วยเหตุนี้ วิธีการในการหาทางออกร่วมกัน
เพื่อระงับข้อพิพาทหรือจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คู่พิพาทสามารถ

 ๑จัดโดย	สถาบันอนุญาโตตุลาการ	หรือ	ที	เอช	เอ	ซี	(Thailand	Arbitration	Center	:	THAC)		ในการสัมมนา	หัวข้อ	“แนวทาง
ทีเ่หมาะสมต่อการประนอมข้อพพิาททางครอบครวัและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong  
and Thailand Experience)”	ในวนัพฤหสับดทีี	่๒๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๒.๓๐	นาฬิกา	ณ	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	 
ชั้น	๒๖	อาคารอภิรัชทาวเวอร์	(เอ็มควอเทียร์)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร.

๑

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง 

(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอม
ข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ท�าความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกันได้ อันจะส่งผลต่อความสงบสุข 
ของสังคมโดยรวม จึงได้รับความสนใจและสนับสนุนให้น�ามาใช้ในการระงับข้อพิพาทแทนการ
ด�าเนินกระบวนการทางศาลมากยิ่งขึ้นตามล�าดับ
	 โดยวิธีการในการระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องน�าคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาลซ่ึงอาจเรียกได้ว่า 
เป็น	 “การระงับข้อพิพาททางเลือก” (Alternative Dispute Resolution)	 ดังกล่าวน้ันมีได ้
หลากหลายวิธี	 อาทิ	 การประเมินความขัดแย้ง	 (Conflict	 Assessment)	 การประสานความขัดแย้ง	
(Facilitation)	 และการหารือเชิงนโยบาย	 (Policy	 Dialogues)	 เป็นต้น	 แต่วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลและถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้

 ๑.  การเจรจาต่อรอง (Negotiation)	 เป็นวิธีการท่ีคู่พิพาททั้งหมดสมัครใจที่จะแก้ไขปัญหา
ระหว่างกัน	 ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของฝ่ายตน	
และเจรจาต่อรองแลกเปล่ียนประโยชน์ต่าง	ๆ 	ซ่ึงกันและกัน	แล้วตกลงร่วมใจกนัในการยตุคิวามขดัแย้ง	
การเจรจาต่อรองถอืเป็นวิธีการทีส่ะดวก	ง่าย	ไม่เป็นทางการ	และรวดเรว็ทีสุ่ดในการแก้ไขความขดัแย้ง	
แต่อย่างไรก็ตาม	จะเป็นวิธีการที่ประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะและความช�านาญในการเจรจา 
ต่อรองของคู่เจรจาที่ต้องค�านึงถึงประโยชน์และการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการใช้อารมณ์และ 
ความรู้สึก	รวมทั้งการรักษาจุดยืนของแต่ละฝ่าย๒

 ๒. การประนอมข้อพิพาท (Conciliation)	เป็นวธิกีารทีม่ลีกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท	 (Mediation)	 ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากทั้งสองกระบวนการต่างมีคนกลางที่เข้ามาท�าหน้าที่
คล้ายคลงึกนั	ความแตกต่างระหว่างวิธกีารทัง้สองในปัจจบัุนมน้ีอยมากจนแทบจะกล่าวได้ว่า	ในบรบิท
ของประเทศไทยวิธีการทัง้สองเป็นวิธีการทีใ่ช้เรยีกทดแทนกนัได้	ส�าหรบัในต่างประเทศนัน้	ความแตกต่าง 
ยังมีอยู่บ้าง	 แต่ก็เป็นเพียงความแตกต่างในเชิงทฤษฎีเท่านั้น	 โดยในบางประเทศวางขอบเขตของการ
ประนอมข้อพิพาทในการมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ	 โดยผู้ประนอม 
ข้อพพิาทจะพยายามช่วยคูพ่พิาทในการแก้ไขความเข้าใจผดิต่าง	ๆ 	ทีเ่กิดข้ึนระหว่างกัน	พยายามลดทอน 
ความรู้สึกหวาดระแวงและความไม่ไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน	 และพยายามท�าให้การสื่อสารระหว่าง 
คู่พิพาทเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวหาซึ่งกันและกัน	 
แต่บางประเทศอาจจะวางบทบาทของผูป้ระนอมข้อพพิาทไปในลกัษณะทีอ่าจให้ความเหน็หรอืค�าแนะน�า 
เก่ียวกบัทางออกเพือ่การแก้ไขปัญหาให้แก่คูพ่พิาทด้วย	และบางกรณอีาจมกีารน�าการประนอมข้อพพิาท
ในลกัษณะข้างต้นในฐานะเป็นเครือ่งมอืเบือ้งต้นส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมให้แก่คูพ่พิาท	ในการทีจ่ะ
เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นต่อไป๓

	 ๒มนตร ีศลิป์มหาบณัฑติ. “การบรหิารความขดัแย้ง”. การจดัการความขดัแย้งกบัการไกล่เกล่ียข้อพพิาท ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั 
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท.	กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก	ส�านักข้อพิพาท	ส�านักงานศาลยุติธรรม,	๒๕๕๕.	 
หน้า	๑๗.
 ๓สรวิศ	ลิมปรังษี.	“ความขัดแย้งและวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก”.	การจดัการความขดัแย้งกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท.	กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก	ส�านักข้อพิพาท	ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม,	๒๕๕๕.	หน้า	๔๑	-	๔๒.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓. การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท (Mediation)	เป็นวธิกีารทีค่ล้ายกับการเจรจาต่อรอง	แต่อาศยับคุคล 
ที่สามเข้ามาเป็นคนกลาง	 ซึ่งเรียกว่า	 “ผู้ไกล่เกลี่ย”	 (Mediator)	 ท�าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน 
ให้กระบวนการเจรจาต่อรองด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งร่วมกับคู่พิพาทแสวงหาทางออก
ที่เหมาะสมและเกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย	 ตลอดจนชี้แนะ	 โน้มน้าว	 หรือชักจูงให้คู่กรณีหาหนทาง
ตกลงกนัได้ด้วยด	ีการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทน้ัน	เป็นวิธีการทีร่วดเรว็	สะดวก	ง่าย	ไม่เป็นทางการ	และถูกน�า 
มาใช้เสมอ	เนือ่งจากไม่มฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดเริม่เจรจาต่อรอง	หรอืการเจรจาต่อรองระหว่างคูก่รณไีม่ประสบ
ผลส�าเรจ็๔	ทัง้นี	้การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีลกัการส�าคญัคอื	อ�านาจการตดัสนิใจขัน้สุดท้ายยงัคงขึน้อยูก่บั 
คู่กรณี	 ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้คู่กรณียอมรับความเห็นของตน	 และคนกลางที่จะเข้ามาช่วย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายน้ันอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนขององค์กรที่ตั้งข้ึน 
เพื่อช่วยระงับข้อพิพาทก็ได้๕

 ๔.  อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)	เป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับการฟ้องร้องหรือการด�าเนินคด ี
ทางศาล	 แต่ยืดหยุ่น	 รวดเร็ว	 และเชี่ยวชาญในเรื่องพิพาทมากกว่า๖	 โดยคู่พิพาทสามารถตกลงกัน 
ทีจ่ะยืน่เร่ืองและเสนอพยานหลกัฐานต่ออนุญาโตตลุาการให้เป็นผูต้ดัสนิชีข้าด	เพือ่ออกเป็น	“ค�าช้ีขาด”	
(Award)	ซึง่มีผลผูกพนัคูพ่พิาทหรอืมสีภาพบงัคบัท�านองเดยีวกันกับค�าพิพากษาของศาล	อย่างไรกต็าม	 
กระบวนการนี้จะแตกต่างจากการฟ้องร้องหรือการด�าเนินคดีทางศาลที่ว่าคู่พิพาทมีสิทธิในการเลือก
อนุญาโตตุลาการที่จะมาท�าหน้าที่ชี้ขาด	หรือเลือกกระบวนการในการน�าเสนอพยานหลักฐานได้	ทั้งนี้	
การอนญุาโตตลุาการนยิมน�ามาใช้กับข้อพพิาททีเ่ก่ียวกับธุรกิจการค้า	หรือข้อพพิาทท่ีคูค่วามไม่ต้องการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ๗

	 จากความส�าคญัและประโยชน์ของวธิกีารในการระงบัข้อพพิาททีไ่ม่ต้องน�าคดเีข้าสูก่ระบวนการ
ทางศาลดังกล่าว	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงพยายามสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และแสวงหาวิธีการระงับ 
ข้อพิพาทก่อนน�าคดีขึ้นสู่ศาลมาใช้	 ทั้งนี้	 เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการอ�านวยความยุติธรรมให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น	 โดยหนึ่งในหลายแนวทางที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คือ การก�าหนดเงื่อนไขในการฟ้องคดี
บางประเภทให้ต้องผ่านขัน้ตอนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทหรอืบงัคับให้มกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมาก่อน  
โดยเฉพาะคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก รวมทั้งข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม และ
การหย่าร้าง	ดังนั้น	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์	รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อมูลข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกดังกล่าว	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	 พัฒนา	 และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
ทุกรูปแบบ	 จึงได้ก�าหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ	 “แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท

	 ๔มนตรี	ศิลป์มหาบัณฑิต.	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๑๘.
 ๕อนุเทพ	อินทรชิต.	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์ก่อนฟ้องคดีต่อศาล.	เอกสารเผยแพร่	เข้าถึงข้อมูลได้จาก	(mis.krirk.
ac.th/librarytext/LAW/2555.doc),	หน้า	๘๘.
 ๖วรรณชยั	บญุบ�ารุง.	หลกัและทฤษฎขีองอนญุาโตตลุาการเปรยีบเทยีบกบักฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง.	กรุงเทพมหานคร:	 
บริษัท	ส�านักพิมพ์วิญญูชน	จ�ากัด,	๒๕๔๘.	หน้า	๑๘.
 ๗มนตรี	ศิลป์มหาบัณฑิต.	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒.	หน้า	๑๘.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong and  
Thailand Experience)”		ขึ้น	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้	 
มีการเสวนาเรื่อง	 “กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม 
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาท”	โดย	นายอาเลก็	จรรยาทรพัย์กจิ	ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	และศาสตราจารย์	ดร.	ไพโรจน์	กมัพสูริิ	 
คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร	์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมีนายอาทิตย์	 ปิ่นปัก	 ผู้ประนอมข้อพิพาท	
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เป็นผู้ด�าเนินรายการและแปลความการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ	 รวมทั้ง 
การบรรยาย	ในหวัข้อ	“ประเดน็ข้อพพิาทในคดีครอบครวัและมรดก และตัวอย่างการระงบัข้อพพิาท
ด้วยการประนอม : กรณีศึกษาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง”	โดย	Mr.	Francis	Law,	President	
of	the	Hong	Kong	Mediation	Center
	 โดยการเสวนาเรือ่ง	“กฎหมายไทยเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก ข้อพพิาทอนัเกดิจากพนิยักรรม 
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท”	นั้น	มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  นายอาเลก็ จรรยาทรพัย์กจิ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา  
และอดีตอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นกระบวนการที่สามารถยุติข้อพิพาทซ่ึงเป็นที่พอใจ
ของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะจะท�าให้คู่ความยอมความกัน	 
อันเป็นการระงับข้อพิพาทได้ทั้งหมด	 เมื่อคู ่ความ 
ยอมความแล้วกจ็ะท�าสญัญาประนีประนอมยอมความกนั 
และกระบวนการพจิารณาต่อมาคอื	ศาลจะมคี�าพพิากษา 
บังคับให้ตามข้อตกลงของคู ่ความน้ัน	 ซึ่งเรียกว่า	
“ค�าพิพากษาตามยอม”	 โดยในส่วนของสัญญา
ประนีประนอมยอมความและผลของค�าพิพากษา 
ตามยอมดังกล่าว	มีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ	ดังนี้

 -  สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดลงไว้ โดยค�าพิพากษา
ศาลฎีกาที่	 ๕๗๐๔/๒๕๕๕	 วินิจฉัยว่า	 การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๘๕๑	 
บัญญัติว่า	 “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น	 ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิด	 หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส�าคัญ	 ท่านว่าจะฟ้องร้อง 
ให้บังคับคดีหาได้ไม่”	 หมายความว่า	 สัญญาประนีประนอมยอมความอาจท�าขึ้นได้โดยไม่ต้องมีแบบ
ของสัญญา	 แต่หากท�าขึ้นโดยไม่มีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว	 ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็ไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญาได้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 -  ข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการไกล่เกล่ียประนปีระนอมยอมความจะน�ามาพจิารณาในชัน้พิจารณา
ของศาลได้หรอืไม่	ค�าพพิากษาศาลฎีกาที	่๙๖๕๓/๒๕๕๗	ได้วินิจฉยัว่า	ข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการไกล่เกลีย่ 
ประนีประนอมยอมความจะน�ามาพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลได้หรือไม่	 ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ 
ของข้อเท็จจริงแต่ละราย	 หากข้อเท็จจริงใดเป็นเรื่องที่คู่ความประสงค์จะให้เป็นข้อพิจารณาโดยแท้ 
ในชั้นไกล่เกล่ีย	 ซึ่งเป็นกระบวนการอาศัยความจริงใจของคู่กรณีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจหาทางระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงกัน	 ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นคุณเป็นโทษต่อเจ้าของ
ข้อมลู	 ข้อมูลเช่นนีก้ไ็ม่อาจน�ามาใช้เป็นประโยชน์ในภายหลงัได้	 มฉิะนัน้	 จะเป็นการท�าลายความเชือ่มัน่
ของคู่กรณีต่อระบบการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทที่ต่อไปคู่กรณีอาจไม่เปิดเผยข้อมูลแก่กันเพื่อหาทาง 
ระงับคดี	 แต่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดที่ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในชั้นไกล่เกลี่ยกันหรือไม	่ 
ก็เป็นที่ทราบของคู่กรณีอยู่แล้วก็ดี	 หรือข้อมูลใดคู่ความประสงค์ให้น�ามาเป็นประโยชน์ในชั้นพิจารณา
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่อาจตกลงกันได้ก็ดี	ศาลย่อมรับฟังข้อเท็จจริงนั้นได้

 ทั้งนี้ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นจะท�าให้หนี้เก่าระงับและต้องบังคับกัน
ตามหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความ	 เช่น	 การที่ลูกจ้างได้ขับรถยนต์ในทางการ 
ที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อชนผู้อื่นได้รับความเสียหาย	 แล้วได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนในสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันไว้ต�่ากว่าที่ควรจะได้ตามจริง	 ภายหลังหากลูกจ้างไม่ช�าระค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ก�าหนด	 ผู้เสียหายจะฟ้องนายจ้างให้ร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้าง
ได้กระท�าไปในทางการทีจ้่างไม่ได้	เพราะสญัญาประนีประนอมยอมความมผีลท�าให้การเรยีกร้องในหนี้
อันเกิดจากมูลละเมิดเดิมระงับสิ้นไป	 และท�าให้ผู้เสียหายกับลูกจ้างได้สิทธิเรียกร้องใหม่ตามท่ีแสดงไว ้
ในสญัญาประนปีระนอมยอมความดงักล่าว	ดงัน้ัน	เมือ่หน้ีอันเกิดจากมลูละเมดิระงับไปแล้ว	ความรบัผดิ 
ของนายจ้างซึ่งต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปในทางการท่ีจ้าง 
ย่อมระงับไปด้วย	

 ส่วนผลแห่งค�าพพิากษาตามยอม จะเป็นไปตามหลกัในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๑๓๘๘	กล่าวคอื	เมือ่ได้ตกลงท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความต่อหน้าศาล	และศาลได้พพิากษา
ตามยอมแล้ว	ค�าพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๑๔๕	
วรรคหนึง่	หากเหน็ว่าค�าพพิากษาตามสญัญาประนปีระนอมยอมความไม่ชอบหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ก็มีทางด�าเนินคดีต่อไปได้เพียงประการเดียวคือ การอุทธรณ์หรือฎีกาให้ศาลสูงแก้ไขหากเข้ากรณ ี

	 ๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	 ๑๓๘	 ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนค�าฟ้องนั้น	และ
ข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลง
หรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้แล้วพิพากษาไปตามนั้น
	 ห้ามมิให้อุทธรณ์ค�าพิพากษาเช่นว่านี้	เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้	
	 (๑)	เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
	 (๒)	เมือ่ค�าพพิากษานัน้ถกูกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญตัแิห่งกฎหมายอนัเกีย่วด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
	 (๓)	เมื่อค�าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ	
	 ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ	ให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
มาใช้บังคับ”.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หากไม่อทุธรณ์ ค�าพพิากษา 
ตามยอมย่อมถึงที่สดุ ไม่อาจถูกเพิกถอนหรอืเปลี่ยนแปลงแก้ไขไดอ้ีก	 และเนื่องจากการท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นกรณีที่โจทก์จ�าเลยมุ่งระงับข้อพิพาทระหว่างกันและมิใช่เป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดอย่างคดีธรรมดาที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จ�าเลยแล้วพิพากษาชี้ขาดประเด็น 
ข้อพิพาท	 ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความจึงอาจมีผลไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามค�าขอ 
ท้ายฟ้องได้	ถ้าข้อตกลงนัน้เกีย่วพนักับประเดน็แห่งคดแีละไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเป็นไปตาม 
ข้อตกลงท่ีคูค่วามต่างยอมผ่อนผนัให้แก่กัน	จึงไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง	 
มาตรา	๑๔๒	ซึ่งห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค�าฟ้อง	

 ส�าหรบั “การไกล่เกล่ียข้อพพิาทในคดีครอบครวั” พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักการส�าคัญในการพิจารณา
พิพากษาคดีครอบครัวว่า ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายาม 
เปรียบเทียบให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมกันในข้อพิพาท โดยค�านึงถึงความสงบสุข 
และการอยูร่่วมกนัในครอบครวั๙ และในคดคีรอบครวัท่ีมข้ีอพพิาท ก่อนเริม่พจิารณาให้ศาลแต่งตัง้  
“ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว” เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน  
และถ้าในคดีครอบครัวนั้น ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียให้ศาลค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของผู้เยาว์เป็นส�าคัญ๑๐

 ๙พระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๖	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	๑๔๖	การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด	ให้ศาลพยายาม 
เปรยีบเทียบให้คูค่วามได้้ตกลงกนัหรอืประนปีระนอมกันในข้อพพิาท โดยค�านงึถงึความสงบสุขและการอยูร่่วมกนัในครอบครัว เพือ่การนี ้
ให้ศาลค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้เพื่อประกอบดุลพินิจด้วย	คือ
	 (๑)	การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา	 หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด	 โดยค�านึงถึง
สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ
	 (๒)	การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษา
แก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
	 (๓)	การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร	และ
	 (๔)	หามาตรการต่าง	ๆ	เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร”.	 	
 ๑๐พระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๘	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	 ๑๔๘	 คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท	 ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว	 เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความ 
ในคดคีรอบครัวได้ประนีประนอมกัน		ทัง้น้ี	หลักเกณฑ์	วธิกีารไกล่เกลีย่และการรายงานผล	ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของประธานศาลฎกีา
 เพือ่ประโยชน์ในการไกล่เกลีย่ให้คูค่วามได้ประนปีระนอมกนัในคดคีรอบครวัศาลอาจมอบหมายให้บดิา	มารดา	ผูป้กครอง	ญาติ 
ของคูค่วาม	ทนายความของคูค่วาม	นักสังคมสงเคราะห์	นกัจติวทิยา	หรือบคุคลหรือหน่วยงานท่ีศาลเหน็สมควร	ให้ค�าปรึกษาหรอืช่วยเหลอื 
ผู้ประนปีระนอมคดีครอบครวัทีศ่าลตัง้ตามวรรคหนึง่กไ็ด้	และในคดคีรอบครัวทีม่ผีูเ้ยาว์เข้ามาเกีย่วข้องและจ�าเป็นต้องได้รบัการสงเคราะห์ 
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ	ศาลจะเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
	 เมื่อผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึ่งได้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาลแล้วให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ต่อศาล	ในกรณีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเป็นผลส�าเร็จ	ให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความขึ้นแล้วรายงานศาล	หรือจะนัดหรือขอให้ศาลเรียกคู่ความมาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลก็ได้
	 เมื่อศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	ให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นหรือศาลจะยังไม่พิพากษาแต่ก�าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลา 
ให้คู่ความทดลองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนก็ได้	โดยเฉพาะการใช้อ�านาจปกครองหรือการอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ 
หรอืคนไร้ความสามารถ	ไม่ว่ากรณจีะเป็นประการใด	ถ้าคดคีรอบครวันัน้ผูเ้ยาว์มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีให้ศาลค�านงึถงึประโยชน์
สูงสุดของผู้เยาว์เป็นส�าคัญ
	 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	หรอืเป็นคดีทีผู่เ้ยาว์มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีและมไิด้ค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผูเ้ยาว์	ให้ศาลปฏิเสธการพพิากษา 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
	 การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๑๔๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

51-60-MAC6.indd   56 5/18/2560 BE   4:50 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 57

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 ดงันัน้	ศาลเยาวชนและครอบครวัจึงมภีารกจิส�าคญัในการด�าเนินการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเกีย่วกบั
คดีครอบครัว	 กล่าวคือ	 การยุติหรือระงับข้อพิพาทใน	“คดีครอบครัว”	 ซึ่งได้แก่คดีที่ฟ้องหรือร้องขอ
ต่อศาล	 หรือการกระท�าใด	 ๆ	 ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว	 ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว	 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ 
คดีครอบครัว	 เช่น	 คดีเก่ียวกับการฟ้องหย่า	 การแบ่งสินสมรส	 การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู	 อ�านาจ
ปกครองบุตร	 หรือคดีเกี่ยวกับสถานะและความสามารถของบุคคลเกี่ยวด้วยครอบครัวหรือส่วนได้เสีย
ของผู้เยาว์	 เป็นต้น	 ด้วยความตกลงหรือยินยอมของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้ประนีประนอม 
คดีครอบครัวเป็นคนกลางช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาท	
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ	ดังนี้

 - การใช้อ�านาจปกครองจดัการทรัพย์สนิของบตุร	ตามหลกัการแล้วบดิามารดาซึง่เป็นผูแ้ทน 
โดยชอบธรรมของบุตรสามารถจัดการทรัพย์สินของบุตรได้โดยล�าพัง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 มีข้อยกเว้น 
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะกระท�าได้	 คือ	 กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
มาตรา	๑๕๗๔	ซึ่งมีจ�านวน	๑๓	อนุมาตรา	อาทิ	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน	๓	ปี	การให้กู้ยืมเงิน	
การประนีประนอมยอมความ	 และการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย	 เป็นต้น	 และกรณี 
ตามมาตรา	๑๕๗๕	ได้แก่	กจิการทีป่ระโยชน์ของผูใ้ช้อ�านาจปกครองหรอืประโยชน์ของคูส่มรสหรอืบตุร
ของผู้ใช้อ�านาจปกครองขดักบัประโยชน์ของผูเ้ยาว์	โดยค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๒๑๒๕	-	๒๑๒๖/๒๕๕๘	
ได้วินิจฉัยว่า	 การท�าสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นนิติกรรมอันมีผลเกี่ยวถึงทรัพย์สินของผู้เยาว์
ที่ผู้ใช้อ�านาจปกครองจะกระท�ามิได้	เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๖๗๔	(๑๒)	เมื่อผู้ใช้ 
อ�านาจปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรมต้องห้ามโดยกฎหมายมิให้ท�านิติกรรมดังกล่าว	 จะถือว่า 
การท่ีผู้เยาว์ท�านิติกรรมพร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรมมีผลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ท�าได ้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน	 จึงเท่ากับเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขออนุญาตจากศาล	 ซ่ึงเป็น 
การผดิไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย	ดงันัน้	สญัญาประนปีระนอมยอมความทีศ่าลชัน้ต้นมคี�าพพิากษา 
ตามยอมจึงไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์

 - การฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ	 เนื่องจาก	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 ๑๕๖๔	 ก�าหนดให้บิดามารดา
มหีน้าทีใ่นการอุปการะเลีย้งดูบตุรท่ีเป็นผูเ้ยาว์	หรือบตุรซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วแต่ทพุพลภาพและหาเล้ียง 
ตนเองมิได้	 ในขณะที่มาตรา	 ๑๕๖๓	 ก็ได้ก�าหนดให้บุตรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
เช่นเดียวกัน	แสดงว่าการอุปการะเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย	เพียงแต่มีหน้าที่คนละช่วงเวลา
เท่านั้น	กล่าวคือ	บิดามารดาท�าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรในขณะบุตรเยาว์วัย	ส่วนบุตรท�าหน้าที่ต่อบิดามารดา 
เม่ือบดิามารดาแก่ชราและไม่สามารถดแูลตนเองได้๑๑	หากมกีรณที�าให้บคุคลถงึแก่ความตาย	มาตรา	๔๔๓	 
ได้ก�าหนดว่า	 “ค่าสินไหมทดแทนได้แก่	 ค่าปลงศพ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นอย่างอื่น	 ๆ	 และหาก 
เหตุที่ตายลงนั้นท�าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย	บุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับ

	 ๑๑ไพโรจน์	กัมพูสิริ.	ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 	 : ครอบครัว.	พิมพ์ครั้งที่	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่,	
กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์นิติธรรม,	๒๕๔๕.	หน้า	๑๒๕.

51-60-MAC6.indd   57 5/18/2560 BE   4:50 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐58

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”	 ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตค�าว่า	 “บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมาย”	 ว่า	 การละเมิดเป็นเหตุให้คนหน่ึงตายน้ันอาจท�าให้หลายคนขาดไร้อุปการะได้	 เช่น	 ก.	 
ต้องอุปการะเลี้ยงดู	ข.	กับ	ค.	บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	ต้องอุปการะเลี้ยงดู	ง.	ภรรยาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และ	จ.	ฉ.	ช.	ซ.	บตุรชอบด้วยกฎหมายทีย่งัเป็นผูเ้ยาว์	หรอืบรรลนุติภิาวะแล้ว	แต่ทพุพลภาพ 
และหาเล้ียงตนเองมิได้	ซึง่ค่าขาดไร้อปุการะของแต่ละคนเป็นสทิธเิฉพาะตวั พ่อแม่ญาตพิีน้่องจะใช้
สิทธิเรียกร้องแทนไม่ได้	 ยกเว้นพ่อแม่ฟ้องคดีเรียกแทนในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม	 แต่ก็ไม่สามารถ 
ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากศาล	ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๕๗๔	(๑๒)
 ส่วนตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกที่ส�าคัญ คือ กรณีการจัดการมรดกที่มีผู้จัดการมรดก
หลายคน	ซึง่หลกัการตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๗๒๖	ก�าหนดให้	“การท�าการตามหน้าท่ีของผูจั้ดการมรดก
ต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อก�าหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วน
ได้เสยีร้องขอ กใ็ห้ศาลเป็นผูช้ีข้าด	โดยค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๓๔๓๘/๒๕๕๘	ได้วนิิจฉยัว่า	โจทก์ฟ้อง
จ�าเลยท้ังสองในฐานะผู้จดัการมรดกและในฐานะทายาทโดยธรรมของ	น.	ให้โอนทีด่นิพพิาทให้แก่โจทก์	
โดยโจทก์กล่าวอ้างมูลหนี้ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นหลักในการฟ้องคดี	 หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้
ของกองมรดกตกทอดแก่ทายาททุกคนของเจ้ามรดก	 ไม่ใช่หนี้ส่วนตัว	 การท�าหน้าท่ีของจ�าเลยทั้งสอง
ในฐานะผู้จัดการมรดกของ	น.	ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีจึงต้องร่วมกันด�าเนินการจัดการตาม	
ป.พ.พ.	มาตรา	๑๗๒๖	จะแยกกันจัดการไม่ได้	การที่จ�าเลยที่	๑	ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกับ
โจทก์	ส่วนจ�าเลยที	่๒	ต่อสู้คดี	จงึเป็นการแยกกันจัดการมรดก	ซ่ึงเป็นการด�าเนินการทีข่ดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายโดยชัดแจ้ง

 นอกจากนี ้ การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเก่ียวกบัคดคีรอบครวัยงัปรากฏใน “พระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึง่วางหลกัการส�าคญัว่า ไม่ว่าการพจิารณาคด ี
การกระท�าความรนุแรงในครอบครวัจะได้ด�าเนนิไปแล้วเพยีงใด ให้ศาลพยายามเปรยีบเทียบให้คูค่วาม 
ได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นส�าคัญ ทั้งนี้	ให้ค�านึงถึง
หลักการดังต่อไปนี้	ประกอบด้วย
	 (๑)		การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
	 (๒)		การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง 
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา	 หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้	 ก็ให้การหย่าเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด	โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ
	 (๓)		การคุม้ครองและช่วยเหลือครอบครวั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะทีค่รอบครัวนัน้ต้องรบัผดิชอบ 
ในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์
	 (๔)		มาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยเหลอืสามภีรยิาและบคุคลในครอบครวัให้ปรองดองกันและปรบัปรงุ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร๑๒

	 ๑๒โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕.	
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 และเพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว กฎหมาย 
ได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี อาจตั้ง “ผู้ประนีประนอม” ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหรอืคณะบคุคลซึง่เป็นบดิามารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความหรอืบคุคลท่ีพนกังานเจ้าหน้าที่
หรือศาลเห็นสมควร เพื่อให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน  
หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์	หน่วยงานสังคมสงเคราะห์	หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได	้ และเมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวได้ด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยแล้ว	 ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย	 โดยในกรณี
ที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลส�าเร็จ	 บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�าสัญญายอมความขึ้นหรือจะขอให้เรียก 
คู่ความมาท�าสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้	 ซึ่งหากสัญญายอมความนั้น 
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือศาลด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น๑๓

	 ท้ังนี	้พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ก�าหนดบทนยิามของค�าว่า	“ความรนุแรงในครอบครวั”	หมายความว่า	 
“การกระท�าใด	ๆ	โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	หรือสุขภาพ	หรือกระท�าโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว	หรือบังคับ
หรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	หรือยอมรับ
การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท”๑๔ 
 โดยผู้ใดกระท�าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิด 
ฐานกระท�าความรนุแรงในครอบครวั ซึง่เป็นความผดิทางอาญาต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ ๖ เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้าง
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่	หากการกระท�าความผดิดงักล่าวเป็นความผดิ
ฐานท�าร้ายร่างกาย	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๙๕	ด้วย	ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิด
อันยอมความได้๑๕ 
	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากการใช้ความรนุแรงในครอบครวัมคีวามละเอยีดอ่อนซบัซ้อนเกีย่วพนั 
กบับคุคลใกล้ชิด และมลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยท่ัวไป การใช้ 
มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับจึงไม่เหมาะสม เพราะกฎหมายอาญา 
มเีจตนารมณ์ทีจ่ะลงโทษผูก้ระท�าความผดิมากกว่าท่ีจะแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิหรอืปกป้องคุม้ครอง 
ผูท้ีถ่กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั ดังนัน้ พระราชบญัญัติฉบบันี ้จงึก�าหนดรปูแบบ วธิกีาร 
และขัน้ตอนทีมี่ลักษณะแตกต่างจากการด�าเนนิคดอีาญาโดยท่ัวไป	กล่าวคอื	ในระหว่างการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี	พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล	แล้วแต่กรณี	มีอ�านาจออก	“ค�าสั่งก�าหนดมาตรการ
หรอืวธิกีารเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราว”	เช่น	ให้ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัเข้ารบัการตรวจรกัษา
จากแพทย์	ชดใช้เงนิช่วยเหลือเบือ้งต้น	และห้ามเข้าไปในทีพ่�านักของครอบครวัหรอืเข้าใกล้ตวับคุคลใด 
ในครอบครัว	รวมทั้งการก�าหนดวิธีการดูแลบุตร๑๖	อีกทั้งยังมีกระบวนการ	“ประนีประนอมยอมความ
	 ๑๓โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖.	
 ๑๔โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓.	
 ๑๕โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๔.	
 ๑๖โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐	และมาตรา	๑๑.	
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

แบบมีเงื่อนไข”	 โดยให้พนักงานสอบสวนหรือศาล	 จัดให้มีการไกล่เกลี่ยและท�า	 “บันทึกข้อตกลง”	 
เพือ่ก�าหนดเงือ่น	โดยเฉพาะการปรับปรงุพฤตกิรรมของผูก้ระท�าความผดิก่อนการยอมความ	เช่น	ก�าหนด 
ให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟ	ูบ�าบดัรกัษา	และคมุความประพฤติผูก้ระท�าความผดิ	หรอืให้ผู้กระท�าความผดิชดใช้เงนิ 
ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์	ท�างานบรกิารสาธารณะ	และละเว้นการกระท�าอนัเป็นเหตใุห้เกดิการใช้ความรนุแรง 
ในครอบครัว	 รวมทั้งการท�าทัณฑ์บนไว้	 ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก�าหนด	 เม่ือผ่านการปรับปรุง 
บุคลิกลักษณะอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วจึงจะให้คดียุติหรือมีการยอมความกันได้	 แต่หากฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว	ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจยกคดีขึ้นมาด�าเนินการต่อไป๑๗ 

 อนึ่ง	 ในส่วนของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับคดีครอบครัว	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ดังกล่าว	ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ  
คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ได้แสดงความคิดเหน็เพิม่เตมิว่า	เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ผู้กระท�าความผิดในคดีการกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า	 และรักษาความสัมพันธ์อันดี 
ในครอบครัวไว้	 รวมทั้งให้เด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ 
จากการใช้ความรนุแรงและการปฏบิตัอัินไม่เป็นธรรม	ดงัน้ัน	บทนิยามของค�าว่า	“บคุคลในครอบครวั”  
จึงก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง	 กล่าวคือ	 ครอบคลุมท้ังบุคคลท่ีเป็นคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กิน 
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว  
รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 
	 ตัวอย่างเช่น	คนขบัรถทีไ่ด้อยูอ่าศยัในบ้านมาตัง้แต่รุน่พ่อแม่	หรอืลกูสาวของคนขบัรถทีอ่ยูอ่าศยั
ในบ้านและได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูมาโดยตลอด	ทั้งคนขับรถและลูกสาวของคนขับรถถือว่าเป็นบุคคล 
ในครอบครัว	ดังนั้น	หากมีการกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	
หรือสุขภาพของบุคคลดังกล่าว	หรือมีการบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลดังกล่าว
ต้องกระท�าการ	ไม่กระท�าการ	หรอืยอมรบัการกระท�าอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมชิอบ	กถ็อืเป็นการกระท�า 
ความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 ซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาและต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของการพิจารณาพิพากษาคดีตามกระบวนการที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ต่อไป

 ทั้งนี้	 หลังจากท่ีท่านผู ้อ่านได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายไทย	 โดยเฉพาะคดีครอบครัว 
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว	 ในครั้งนี้ไปแล้ว	 ส�าหรับฉบับต่อไป 
จะขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดีมรดก	 ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม	 และประเภทคด ี
ที่สามารถประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 รวมทั้งตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ดังกล่าว	โดยศาสตราจารย์	ดร.	ไพโรจน์	กัมพูสิริ	คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
ตลอดจนประเดน็ข้อพพิาทในคดคีรอบครวัและมรดก	และตวัอย่างการระงบัข้อพพิาทด้วยการไกล่เกลีย่ 
ข้อพพิาทในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	โดย	Mr.	Francis	Law,	President	of	the	Hong	Kong	Mediation	 
Center	ซึง่จะได้ถอดความและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยสรปุจากเอกสารภาษาองักฤษทีท่างวิทยากร
ได้น�ามาใช้ประกอบการบรรยาย	ซึ่งผู้เขียนจะได้น�าเสนอต่อไปในฉบับหน้า	(โปรดติดตามตอนต่อไป)	

 ๑๗โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๒.
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จุลนิติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*  
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๙  
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ซ่ึงทีป่ระชมุสภานิติบญัญติัแห่งชาติได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหน่ึง มจี�านวน ๒๒ คน  
เพือ่พจิารณา โดยมีก�าหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้เชิญ 
หน่วยงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะส่งผลให้กระบวนการ 
ตราร ่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล ่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต ่อเกษตรกร  
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายระยะเวลา 
การพิจารณาออกไปอกี ๖๐ วัน ตามทีค่ณะกรรมาธกิารวสิามญัเสนอ ซ่ึงจะครบก�าหนดในวนัพฤหสับดีที่ื  
๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ซึ่งใช้บังคับกับเกษตรกร  

รา่งพระราชบัญญัติส่งเสริม	
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	....
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จุลนิติ

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ภาคราชการและภาคเอกชน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในที่ผ่านมาด้วยความละเอียด
รอบคอบและครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อน�าข้อมูลไปบัญญัติกฎหมายและเพื่อสร้างความเข้าใจ 
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายอันจะท�าให ้กฎหมายใช ้บังคับได ้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จริง สภานติบิญัญตัแิห่งชาติจงึได้มีมตใิห้ขยายระยะเวลาการพจิารณาออกไปอกี  
๓๐ วัน ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตต ิ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  
ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา	

ระบบเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	....  

หลักการ

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

เหตุผล

 โดยทีปั่จจบุนัมกีารน�าระบบเกษตรพนัธสญัญามาใช้ในกระบวนการผลติผลติผลหรอืบรกิาร

ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่หากมกีารส่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญาให้มคีวามเป็นธรรม 

ตามหลักสากลจะช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ

เกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ และได้รับการถ่ายทอดความรู ้

อนัจ�าเป็น ตลอดจนเทคโนโลยกีารผลิตทีมี่มาตรฐาน มกีารควบคมุต้นทนุในการผลติผลติผลหรอืบรกิาร

ทางการเกษตร และผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรสามารถประกอบธรุกิจโดยได้รบัผลผลติทีม่คีณุภาพ

มาตรฐานตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป  อย่างไรก็ตาม โดยที่การท�าสัญญาในระบบ

เกษตรพนัธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสญัญาจ้างท�าของ สัญญาจ้างแรงงาน และสญัญาซือ้ขาย  

ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการ

ทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีอ�านาจต่อรองในการท�าสัญญา 

น้อยกว่าผู้ประกอบการทางธรุกจิทางการเกษตร มคีวามเสีย่งในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญา 

สมควรท่ีรฐัจะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม 

รวมทัง้ก�าหนดกลไกในการส่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้
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จุลนิติ

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป		
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
 	 “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการ 

ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกัน 
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ตั้งแต่ ๑๐ รายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกฝ่ายหน่ึง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จ�าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จ�าหน่าย หรือรับจ้างผลิต
ผลิตผลทางการเกษตรตามจ�านวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดไว้ตามสัญญา  
โดยผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรเข้าไปมส่ีวนในกระบวนการผลติ เช่น เป็นผูก้�าหนดวธิกีารผลติ จัดหาพนัธุ ์
เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

  “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต  
แปรรูป จ�าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า 
หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา 

  “เกษตรกร”	หมายความว่า บคุคลธรรมดาซึง่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความ 
รวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
หรอืเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม

 	 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

 	 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 
พันธสัญญา

 	 “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าจังหวัด แล้วแต่กรณี 

  “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด 
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

และให้มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ๓)	 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๑ ร่างมาตรา ๕ 
ถึงร่างมาตรา ๑๓)

 	 ๓.๑) ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรพันธสัญญา” ประกอบด้วย

   (๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
   (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
   (๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๗ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซ่ึง 
มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
เศรษฐศาสตร์

   ให้ผู ้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มอบหมาย เป็นเลขานุการ (ร่างมาตรา ๕) 

 	 ๓.๒) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้
   (๑) เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต ่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
   (๒)   ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม (๑)
   (๓) ก�าหนดรปูแบบสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาและส่งเสริมให้น�ารปูแบบ 

สัญญาดังกล่าวไปใช้
   (๔) ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
   (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องให้มกีารตรากฎหมาย หรอืแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
   (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

ในการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
   (๗) ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค 

ที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องค�านึงถึงอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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   (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐไม่ด�าเนินการตาม (๒) หรือ (๖) 

   (๙) ออกประกาศเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในเรือ่งต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้

             (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
       ประกาศตาม (๙) นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

(ร่างมาตรา ๘) 
  ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
   ในการประชมุ ถ้ามีการพจิารณาเรือ่งท่ีกรรมการผูใ้ดมส่ีวนได้เสยี กรรมการผูน้ั้น 

มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น  
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

   การวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๙)  

  ๓.๔)	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

   การประชมุคณะอนุกรรมการ ให้น�าข้อ ๓.๓) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐)  
  ๓.๕)		 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข ้อเท็จจริง ความเห็น ค�าแนะน�าทางวิชาการ หรือส ่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๑๑) 

  ๓.๖) ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
   (๒) รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูและสภาพปัญหาเก่ียวกับการท�าเกษตรกรรม 

ในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าที่

   (๓) จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ 
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

   (๔)  พจิารณาปัญหาเก่ียวกับระบบเกษตรพนัธสญัญา และน�าเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อ ๓.๒) (๗)
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   (๕) เผยแพร่ ให้ความรู ้ และให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา 
และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา

   (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๒)   
 ๓.๗)  ในกรณีที่ มีการฝ ่ าฝ ืนบทบัญญัติแห ่ งพระราชบัญญัตินี้ และผลของคดี 

ถึงที่สุดแล้ว หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม  
ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�านาจประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืน 
หรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้

   การด�าเนินการตามวรรคหน่ึงโดยสุจริต ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่ 
จะพสิจูน์ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจก่อให้เกิดความเสยีหายหรอืเป็นการกระท�าโดยประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๓)   

๔)	ระบบเกษตรพันธสัญญา	(หมวด	๒	ส่วนที่	๑	ถึงส่วนที่	๒)	
 ๔.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร (ส่วนที่ ๑ ร่างมาตรา ๑๔ ถึงร่างมาตรา ๑๗)
    ๔.๑.๑)	 เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตร 

พนัธสญัญา	ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรท่ีประสงค์จะประกอบธรุกิจในระบบเกษตรพนัธสญัญา
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ

    หลักเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๔) 

	 	 	 	๔.๑.๒) ให้ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัท�าทะเบยีนผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องจัดท�าและเผยแพร ่
ในระบบข้อมลูสารสนเทศรวมทัง้สือ่อืน่ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึได้ง่าย และต้องปรบัปรงุระบบทะเบยีน
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๑๕)

	 	 			๔.๑.๓)	 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการประกอบ
ธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร 
พันธสัญญา

    หลักเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๖) 

	 	 	 	 ๔.๑.๔)	 การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิก 
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๓) หรือไม่ ไม่มีผล
ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๗) 
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 ๔.๒) การท�าสัญญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา	(ส่วนที ่๒ ร่างมาตรา ๑๘ ถงึร่างมาตรา ๒๗)
	 	 	 	๔.๒.๑)	 ก่อนการด�าเนินการท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา ผูป้ระกอบธรุกจิ

ทางการเกษตรต้องจัดท�าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนให้เกษตรกรผู ้เข้าท�าสัญญาในระบบเกษตร 
พันธสัญญาทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับ 
การชี้ชวน และต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เก็บไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจ�านวน ๑ ชุด

    การจดัส่งและเกบ็รกัษาเอกสารตามวรรคหนึง่ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

    เอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความ 
หรือค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้

    (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ของผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรทีเ่ก่ียวเน่ืองกับสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาทีป่ระสงค์จะช้ีชวน
ต่อเกษตรกร

    (๒) ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน ประมาณการของจ�านวนและปริมาณ
ของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่จะท�าการผลิตหรือบริการตามสัญญา ระยะทางที่เหมาะสม 
ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระความเส่ียงที่อาจต้องแยก 
ความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน

    (๓) ข้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ
เกษตรที่เกี่ยวข้องตามสัญญา และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 
อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

    (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
    ให้ถือว่าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ในระบบเกษตรพันธสัญญาสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ากับเกษตรกร หากข้อความใด
ในสญัญาขดัหรอืแย้งกบัข้อความในเอกสารส�าหรบัการชีช้วนให้ตคีวามไปในทางทีเ่ป็นคณุแก่เกษตรกร 
(ร่างมาตรา ๑๘)

	 	 	 	๔.๒.๒)  สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�าเป็นหนังสือ ใช้ข้อความ 
ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบายประกอบ และอย่างน้อยต้องม ี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ท�าสัญญา
    (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภทของการผลิต 

ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
    (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ 

ระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
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    (๔) รายละเอียดของสถานที่ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว

    (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
    (๖) ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร  

หากมีการก�าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าราคาตลาดน้ันจะก�าหนด
อย่างไรและใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด

    (๗) วันที่ส่งมอบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรและการช�าระเงิน  
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงินก่อนการส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ

    (๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของคู่สัญญา

    (๙) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด

     (๑๐) ผู ้ รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและความเสี่ยง 
ทางการค้าในกรณีที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามราคาที่ก�าหนดไว้

    (๑๑)  การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
    (๑๒)  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
    (๑๓)  รายละเอยีดอืน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๙)  
	 	 	 	 ๔.๒.๓)	 ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดท�าขึ้นไม่มีรายละเอียด 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือกว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) และให้สัญญาน้ันมผีลใช้บงัคบัต่อไป หรอืจะบอกเลกิสญัญาน้ัน  ทัง้นี ้เกษตรกร 
ต้องใช้สทิธิเลอืกภายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัทีล่งนามในสญัญาหรอืก่อนส่งมอบผลติผลทางการเกษตร แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

    ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิเกษตรกรในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการด�าเนินการตามสัญญา 
โดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๐)  

	 	 	 	 ๔.๒.๔) ในกรณีที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบ 
อย่างส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานั้น
ต้องท�าตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

    การก�าหนดแบบของสญัญาไม่มผีลกระทบกับสญัญาทีคู่ส่ญัญาได้จัดท�าข้ึน
ก่อนวันที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๑)  

	 	 	 	 ๔.๒.๕) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดตามข้อ ๔.๒.๔) ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้น 
ไม่มีผลใช้บังคับและให้น�าความตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนดมาใช้บังคับแทน ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิ
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เกษตรกรในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ
ด�าเนินการตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๒)  

      ๔.๒.๖) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการอื่นใด เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้

    กรณทีีม่กีารท�าสญัญาตามวรรคหนึง่ให้ถอืว่าสญัญานัน้เป็นสญัญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา (ร่างมาตรา ๒๓)  

    ๔.๒.๗) ให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ดังต่อไปนี้ ไม่มีผลใช้บังคับ

    (๑) ข้อตกลงทีบ่งัคบัให้เกษตรกรต้องรับมอบพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว์ อาหาร 
ยา และปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรอืบรกิารทางการเกษตรใด ๆ ทีไ่ม่มคีณุภาพ ตามทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรจดัหา หรอืไม่เป็นไป 
ตามทีก่�าหนดในสัญญา หรอืทีไ่ม่มฉีลากหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานสนิค้า ตามทีก่ฎหมายน้ัน ๆ  ก�าหนด

    (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
ทางเกษตรต่อเกษตรกรในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 
อาหาร ยา สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์  ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางเกษตรใด ๆ แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา

    (๓) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดให้มีการจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 
หรือสิทธิใด ๆ ของเกษตรกรให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา 
หรือในกรณีที่ผิดสัญญา

    (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหต ุ
สุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้

    (๕) ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอกเลิก
สัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ

    (๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือก�าหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า
ภาระที่ก�าหนดไว้ในเวลาที่ท�าสัญญา

    (๗) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยที่เกษตรกรได้รับจาก 
ทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

    (๘) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลง
ราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว

    (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระ
เกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๔)  
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

จุลนิติ

      ๔.๒.๘) การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อนส้ินก�าหนดระยะ
เวลาทีก่�าหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ประกอบธรุกิจทางการเกษตรหรอืเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เน่ืองจาก
สภาพของพื้นที่ที่ท�าการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
หรอืภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดงักล่าวได้เปลีย่นแปลงไปจะกระท�าไม่ได้ เว้นแต่มกีารตกลง
ก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (ร่างมาตรา ๒๕) 

    ๔.๒.๙) ข้อสัญญาใดที่มิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีไปใช้บังคับไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ (ร่างมาตรา ๒๖) 

๕)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	(หมวด	๓	ร่างมาตรา	๒๗	ถึงร่างมาตรา	๔๓)  
   ๕.๑)  เม่ือมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ถ้าคู่สัญญา 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของ 
อนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาลได้

    ให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยื่นค�าร้องต่อประธาน
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท 

    การยืน่ค�าร้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด
(ร่างมาตรา ๒๗) 

  ๕.๒) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือ 
การบริหารธุรกิจซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

    ให้ผูแ้ทนส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
(ร่างมาตรา ๒๘) 

 ๕.๓) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท�าการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  
ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู ้ความเช่ียวชาญด้านการเกษตรหรือการ
บรหิารธุรกจิซึง่ผู้ว่าราชการจงัหวัดแต่งตัง้จ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  (ร่างมาตรา ๒๙)   

 ๕.๔) ให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ  
และการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระของกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ และการประชมุคณะกรรมการ มาใช้บงัคับ
กับวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม 
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๐)  
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

 ๕.๕) ในกรณีที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทในจงัหวัดทีพ่ืน้ทีใ่นการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรส่วนใหญ่ตัง้อยูเ่ป็นผูด้�าเนนิการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอ�านาจในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้เป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๓๑)  

 ๕.๖)	 ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทให้แล้วเสรจ็ภายใน 
๔๕ วันนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งให ้
คู่สัญญาทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาในการด�าเนินการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๒)  

 ๕.๗) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือส่ง
เอกสารหรอืหลักฐานอืน่ใดเพือ่ประกอบการพจิารณาภายในระยะเวลาทีก่�าหนดได้ (ร่างมาตรา ๓๓)  

	 ๕.๘) ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้องตามข้อ ๕.๑) จนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่าย 
ข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้คู่สัญญา

    (๑) ชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
ได้รับความเสียหาย

    (๒) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้ามมิให้ 
คู่สัญญากระท�าการใด ๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม

    (๓) ท�าข้อตกลงเพิม่เตมิหรอืแก้ไขสญัญาเพือ่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูร้บัความเสีย่งภยั 
รับภาระ หรือมีหน้าที่เพิ่มเติม โดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

    ในกรณีที่มีการท�าข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม (๓) ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีผล 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๔)

 ๕.๙) ในกรณทีีคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจดัให้
มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมผีลผกูพันคูส่ญัญาท้ังสองฝ่าย ในกรณทีีคู่ส่ญัญาไม่อาจตกลงกนัได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

    ค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะน�าข้อพิพาทไปสู ่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล และในกรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดี
แบบกลุ่ม ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด�าเนินการ
ประสานงานเพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

จุลนิติ

   ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให ้
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยืน่ค�าร้องต่อพนกังานอัยการ และให้พนักงานอัยการยืน่ค�าร้องต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจ
เพื่อให้ออกค�าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว

   เม่ือคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้รบัข้อพพิาทไว้พจิารณา ให้อายคุวามในการ 
ฟ้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรับค�าร้องจนถึงวันที่ 
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู ่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี

   หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๓๕)  

 ๖)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๕	ร่างมาตรา	๔๔	ถึงร่างมาตรา	๕๑)	
	 	 ๖.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๑) ข้อ ๔.๑.๓) 

หรือข้อ ๔.๒.๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๖)  
  ๖.๒) คู ่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อ ๕.๘) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๓๗)  
  ๖.๓) ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๒.๖)   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘)  
 	 ๖.๔) ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู ้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นิตบิคุคลน้ันกระท�าความผดิ ผูน้ั้นต้องรับโทษตาม
ที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๓๙)  

 	 ๖.๕) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ�านาจ
เปรียบเทียบได้ 

   คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนส�านักงาน
อยัการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และผูแ้ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มทีัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและในส่วนภมูภิาค
ได้ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดตามความเหมาะสม

   หลักเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด โดยให้ค�านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�าความผิด การกระท�า 
ความผิดซ�้า และการป้องกันมิให้ผู้กระท�าความผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

    เม่ือผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วันนับแต่ 
วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบแล้ว ให้ถอืว่าคดีเลกิกันตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๔๐)  
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	 ๗)	บทเฉพาะกาล 
  ๗.๑) เมื่อมีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) แล้ว  

ให้ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรซึง่ประกอบธรุกจิในลกัษณะท่ีเป็นการประกอบธรุกจิในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ต่อไป แจ้งการประกอบธุรกิจตามข้อ ๔.๑.๑) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๔๑) 

  ๗.๒) ในวาระเริ่มแรก ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�าทะเบียน
ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรตามข้อ ๔.๑.๒) ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖ เดอืนนับแต่วนัทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) (ร่างมาตรา ๔๒)  

  ๗.๓) ในวาระเร่ิมแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี
ว ่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป ็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราช
บัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑) (๔)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓)  

  ๗.๔) ภายใต้บงัคบัข้อ ๔.๒.๗) ให้สญัญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีย่งัมผีลใช้บงัคบัอยู ่
มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๔)

  ๗.๕) บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพันธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีส่�านักงานปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๕)  

  ๗.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการออกประกาศหรือระเบียบตาม 
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ ให้รฐัมนตรรีายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ  
(ร่างมาตรา ๔๖)

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผู้ใดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		 	 	 	 www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 	 www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี										 www.cabinet.thaigov.go.th
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“...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำานึกตระหนักในคุณ 

ของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำาให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำาเนิด 

และมุ่งมั่นที่จะธำารงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ของทหารรักษาพระองค์ 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
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หลักการและเหตุผล
	 โดยทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในด้านดิจทัิลได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในการพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคม	รวมทัง้ส่งผลต่อฐานความรู ้
และขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	ซึง่หน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกิจ 
ต่างมีความต้องการน�าระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ	 เพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
หรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน	แต่ประเทศไทยยังขาด
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
ทีจ่ะสามารถตอบสนองความต้องการดงักล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพ	อนัจะน�าไป 
สูก่ารพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	ดงันัน้	เพือ่ให้การพฒันาดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศครอบคลมุการด�าเนนิงานในด้านต่าง	ๆ	ท่ีมส่ีวน 
ส�าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและการวางโครงสร้างพืน้ฐาน 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานและส่งเสริม
กิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน		 
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม	(มาตรา	๓)
 “ดิจิทัล”	หมายความว่า	เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน�าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง
หรอืสญัลกัษณ์อืน่มาแทนค่าสิง่ท้ังปวง	เพือ่ใช้สร้าง	หรอืก่อให้เกิดระบบต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ 
มนุษย์ใช้ประโยชน์
 “ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม”	หมายความว่า	ระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ทีม่กีารตดิต่อสือ่สาร	การผลติ	การอปุโภคบรโิภค	การใช้สอย	การจ�าหน่ายจ่ายแจก	

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
    เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๑
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การพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	การท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	การคมนาคมขนส่ง	
การโลจสิตกิส์	การศกึษา	การเกษตรกรรม	การอตุสาหกรรม	การสาธารณสขุ	การเงนิ 
การลงทุน	การภาษีอากร	การบริหารจัดการข้อมูล	และเนื้อหาหรือกิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิ	และสังคมอ่ืนใด	หรอืการใด	ๆ 	ท่ีมกีระบวนการหรอืการด�าเนนิงาน 
ทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	ทั้งในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 
กจิการวทิยคุมนาคม	กจิการโทรคมนาคม	กจิการสือ่สารดาวเทียม	และการบรหิาร 
คลื่นความถ่ี	 โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม	หรือเทคโนโลยีอื่นใดในท�านองเดียวกัน 
หรือคล้ายคลึงกัน
 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ส่วนราชการ	รฐัวิสาหกจิ	องค์การมหาชน	 
องค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นของรัฐ	และหมายความรวมถึงคณะกรรมการ 
ที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด	ๆ	ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
 “รัฐวิสาหกิจ”	หมายความว่า	 รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณ
 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ
 “เลขาธกิาร”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ
 “ส�านกังาน”	หมายความว่า	ส�านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ
 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 “คณะกรรมการบริหารกองทุน”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(มาตรา	๔)	
	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามกฎหมายนี้

 ๔) การพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม	(หมวด	๑,	มาตรา	๕	ถงึมาตรา	๖)
		 เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นส่วนรวม	ให้คณะรฐัมนตรจัีดให้มนีโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา 
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมขึน้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	 โดยการ
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ประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	ให้ท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว หน่วยงานของรัฐต้อง 
ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าท่ีของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ดังกล่าว	 โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	การด�าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุโดยวิธีการอย่างหนึง่อย่างใดท่ีท�าให้สามารถใช้ร่วมกนัหรอืเช่ือมโยง 
กันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวก 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
	 (๒)	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม	ซึง่ต้องครอบคลมุโครงข่ายการติดต่อสือ่สาร	แพร่เสยีง	แพร่ภาพ 
ในทกุรูปแบบไม่ว่าจะอยูใ่นภาคพืน้ดิน	พืน้น�า้	ในอากาศ	หรอือวกาศ	และเป้าหมาย 
ในการใช้คลืน่ความถีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	และ
ประโยชน์ของประชาชน
	 (๓)	การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่น
ส�าหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
	 (๔)		การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยี
ดจิทิลัให้สอดคล้องกนัเพือ่ให้การท�างานระหว่างระบบสามารถท�างานเชือ่มโยงกนั 
ได้อย่างมคีวามมัน่คงปลอดภัย	อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน	รวมตลอดทัง้ท�าให้ระบบ
หรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ	และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์
และมหีลกัประกนัการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทยีม	ทัว่ถงึ	
และเป็นธรรม	โดยไม่เลือกปฏิบัติ
	 (๕)		การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาให้เกดิอุตสาหกรรมและนวตักรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือ 
เผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ
	 (๖)	 การส่งเสรมิและสนบัสนนุการผลติและพฒันาก�าลงัคนให้เกดิความพร้อม
และความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้ง
สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น	ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน
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	 (๗)	การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล	การบริหารจัดการความรู	้
รวมทั้งการส่งเสริมเพ่ือให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูล
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีท่นัสมยั	ซึง่เอือ้ต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบทีเ่หมาะกบั 
ยุคสมัย	(มาตรา	๕	และมาตรา	๖)		

๕) คณะกรรมการ	(หมวด	๒,	ส่วนที่	๑	ถึงส่วนที่	๒)
 ๕.๑) คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (ส่วนที่	๑,	
มาตรา	๗	ถึงมาตรา	๑๒)
      ให้มี	“คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานกรรมการ	รองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรี 
มอบหมาย	เป็นรองประธานกรรมการ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๑

จ�านวนไม่น้อยกว่า	๕	คน	แต่ไม่เกิน	๘	คน	ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง	 โดยม ี
ปลดักระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ		(มาตรา	๗)		
		 	 	 	 	 ทั้งนี้	 กฎหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ	๔	ปี	 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
แต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	(มาตรา	๙)
     อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
	 	 	 	 	 (๑)		 จัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๔)
	 	 	 	 	 (๒)		เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก�าหนดนโยบายและทิศทาง 
ด้านการเงิน	การคลัง	การลงทุน	รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์
ต่าง	ๆ	 ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

	 ๑ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลซึ่งมีความรู้	ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านสงัคมศาสตร์	ด้านบรหิารธรุกจิ	ด้านกฎหมาย	หรอืด้านอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ.
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และสังคม	รวมตลอดท้ังเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ	และจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมได้
	 	 	 	 	 (๓)		 เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการด�าเนินงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 	 	 	 	 (๔)		ออกระเบียบเก่ียวกบัการบรหิารกองทุน	การจดัหาผลประโยชน์
และการจดัการกองทุนการเกบ็รกัษาและการเบิกจ่ายเงินและทรพัย์สนิของกองทนุ	
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
	 	 	 	 	 (๕)		เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจดัให้มหีรอืปรบัปรงุกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 	 	 	 	 (๖)		รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการด�าเนินการของ 
หน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 	 	 	 	 (๗)		ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายนี้
	 	 	 	 	 (๘)		ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีน่ายกรฐัมนตรีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย	 
หรือตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ	(มาตรา	๑๑)		
	 	 	 	 	 นอกจากนี	้กฎหมายยงัก�าหนดให้มคีณะทีป่รกึษาคณะหนึง่	ซึง่มอี�านาจ 
หน้าท่ีในการรวบรวมความคดิเหน็ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะ	หรอืด�าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	(มาตรา	๑๒)		
 ๕.๒) คณะกรรมการเฉพาะด้าน	(ส่วนที่	๒,	มาตรา	๑๓	ถึงมาตรา	๒๐)	
		 	 	 	 	 ๕.๒.๑)	ที่มา องค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน
		 	 	 	 	 	 	 	 	 ในการด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน 
มีที่มา	องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 คณะกรรมการโครงสร้างพืน้ฐานดจิทัิล	ประกอบด้วย	 
กรรมการคนหนึง่ในคณะกรรมการทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้	 เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้จากผูแ้ทนหน่วยงานต่าง	ๆ	หน่วยงานละ	๑	คน	 
กล่าวคือ	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทนกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีา	ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผูแ้ทนกระทรวงพลงังาน	 
ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์	ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย	ผูแ้ทนกระทรวงอตุสาหกรรม	
ผู้แทนส�านักงบประมาณ	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ผูแ้ทนคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ	 ผู ้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	 ผู ้แทนส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์	 (องค์การมหาชน)	และผู้แทนส�านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนกิส์	
(องค์การมหาชน)	เป็นกรรมการ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึง่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
จ�านวนไม่เกิน	๖	คน	เป็นกรรมการ	โดยมีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	
(มาตรา	๑๕)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท้ังน้ี	 กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล	 มีอ�านาจหน้าท่ีจัดท�า	 เสนอแนะ	และติดตามการด�าเนินการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติตามข้อ	๔)	 (๒)	 (๓)	และ	 (๔)	และนโยบายและ
แผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการก�าหนด	(มาตรา	๑๓)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม	ประกอบด้วย	กรรมการคนหนึง่ในคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้	 
เป็นประธานกรรมการ	กรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้จากผูแ้ทนหน่วยงานต่าง	ๆ 	 
หน่วยงานละ	๑	คน	กล่าวคอื	ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั	ผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา	 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผู้แทน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	ผูแ้ทนกระทรวงวัฒนธรรม	
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	ผู้แทน 
กระทรวงศกึษาธกิาร	ผูแ้ทนกระทรวงอตุสาหกรรม	ผูแ้ทนกรมทรัพย์สนิทางปัญญา	 
ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	 
ผูแ้ทนส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู	้(องค์การมหาชน)	ผูแ้ทนส�านกังาน 
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	และผูแ้ทนส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจ 
ดจิทิลั	เป็นกรรมการ	กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะกรรมการแต่งต้ังจ�านวนไม่เกิน 
๖	คน	เป็นกรรมการ	โดยมีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	(มาตรา	๑๕)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	มอี�านาจหน้าทีจ่ดัท�า	เสนอแนะ	และติดตาม
การด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามข้อ	๔)	(๕)	(๖)	และ	(๗)	และ
นโยบายและแผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการก�าหนด	(มาตรา	๑๓)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 คณะกรรมการเฉพาะด้านอืน่	ซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด	
(มาตรา	๑๓)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทัง้นี	้กฎหมายให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	๔	ปี	 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภายใต ้บังคับกรณีดังกล ่าว	กฎหมายก�าหนดให้ 
คณะกรรมการเฉพาะด้านแต่ละคณะมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 รวบรวมข้อมลูและจดัท�านโยบายและแผนเฉพาะด้าน	 
พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
สงัคมดจิิทลัทีค่ณะกรรมการเฉพาะด้านนัน้รับผดิชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อประกอบการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม๒

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน
ตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน	รวมทั้งเสนอมาตรการในการด�าเนินการและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนเฉพาะด้านดังกล่าว
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 ติดตามและประเมนิผลการด�าเนินการตามนโยบาย
และแผนระดบัชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	และนโยบาย
และแผนเฉพาะด้านในความรบัผดิชอบแล้วรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 ก�ากับดูแลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงานเฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามหมวด	๕	ภายในขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น	ๆ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)	 เชิญหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลใดมาให้ข้อเท็จจริง	 
ความเห็น	หรือค�าแนะน�า	ตลอดจนส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการด�าเนินงานได้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)	 ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	หรอื
ตามทีม่กีฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการเฉพาะด้าน	(มาตรา	๑๔) 
      ๕.๒.๒) หน่วยธรุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
		 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
และให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 จดัท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่คณะกรรมการก�าหนดเพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ

	 ๒ในการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามข้อน้ี	หากคณะกรรมการเฉพาะด้านเห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ	หรือหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีรับผิดชอบไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายท้ังหมดหรือบางส่วน	คณะกรรมการ 
เฉพาะด้านอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการด�าเนินการโดยให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เป็นผู้ด�าเนินการตามภารกิจหรืองานน้ันแทนได้	โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	ในกรณี 
จ�าเป็น	กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 จัดท�าร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทาง 
ทีค่ณะกรรมการเฉพาะด้านก�าหนดและสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยการพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)		ประสานและให้ความร่วมมอืกบัส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ 
ดิจทิลัในการส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลัในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิเศรษฐกิจ 
ดจิทิลัและการด�าเนินการ	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิเศรษฐกจิ 
ดิจิทัล
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏบัิติงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	
รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)	ส�ารวจ	เก็บรวบรวมข้อมูล	ติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ด้านการพฒันาดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และแนวโน้มการพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	แผนปฏิบัติการ	 
แผนงาน	รวมทั้งมาตรการที่เก่ียวข้อง	และรายงานผลต่อคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๗)	ร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัและเอกชน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารและพฒันาดิจทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมตามกฎหมายนี้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๘)	ศึกษา	วิเคราะห์	และพิจารณา	หรือด�าเนินการอื่นใด 
ตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมายหรือเพ่ือปฏิบตักิาร
ตามกฎหมายนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๙)	อ�านาจหน้าทีอ่ืน่ทีค่ณะกรรมการก�าหนดหรอืมอบหมาย	
หรือตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	(มาตรา	๑๗)		
		 	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน 
มีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ 
คณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย	ส�าหรบัในเรือ่งการประชมุของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเฉพาะด้าน	คณะทีป่รกึษา	และคณะอนกุรรมการนัน้	ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	(มาตรา	๑๘	มาตรา	๑๙)	
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๖) นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(หมวด	๓,	มาตรา	๒๑	ถึงมาตรา	๒๒)
	 เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแล้ว	กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัทกุหน่วยด�าเนนิการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว	และให้ส�านักงบประมาณต้ังงบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น	 รวมทั้ง 
ให้หน่วยงานของรฐัท่ีมหีน้าท่ีด�าเนินการตามภารกจิท่ีก�าหนดในนโยบายและแผน
ระดบัชาตว่ิาด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	จดัท�าหรอืปรบัปรงุแผน
ปฏบิตักิารหรอืแผนงานทีม่อียูใ่ห้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว
โดยเร็ว	และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านทีค่ณะกรรมการมอบหมายเพือ่ทราบ
		 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเฉพาะด้านท่ีคณะกรรมการมอบหมายเห็นว่า 
แผนปฏบิตักิารหรอืแผนงานท่ีได้รบัยงัไม่สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยการพฒันาดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	ให้แจ้งให้หน่วยงานของรฐัเจ้าของแผน 
ด�าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวต่อไป	
ในกรณทีีค่ณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรฐัมคีวามเหน็ไม่สอดคล้องกนั 
ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	ค�าชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด	
(มาตรา	๒๑	และมาตรา	๒๒)

๗) กองทนุพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	(หมวด	๔,	ส่วนที	่๑	ถงึส่วนที	่๒)	
  ๗.๑) การจัดตั้งกองทุน	(ส่วนที่	๑,	มาตรา	๒๓	ถึงมาตรา	๒๖)			
     ๗.๑.๑) วัตถุประสงค์ ที่มาและทรัพย์สินของกองทุน  
          กฎหมายก�าหนดให้จดัตัง้กองทนุข้ึนในส�านกังานคณะกรรมการ
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเรยีกว่า	“กองทุนพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม”	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการพฒันาดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	โดยให้
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)		เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามข้อ	๙)	(๓)	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)		เงินอุดหนุนท่ีรฐับาลจดัสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)		เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง	
วทิยโุทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	โดยให้ส�านกังาน	กสทช.	จดัสรรให้ในอตัรา
ร้อยละ	๑๕	ของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว
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          (๔)	 เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของส�านักงาน	กสทช.	
ตามมาตรา	๖๕	(๑)	และ	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๓๓	เว้นแต่ในส่วนท่ีเกีย่วกบัดอกผล	โดยให้ส�านกังาน	กสทช.	จดัสรรให้
ในอัตราร้อยละ	๑๕	ของเงินรายได้ของส�านักงาน	กสทช.	ดังกล่าว
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)		เงินที่	กสทช.	โอนให้กองทุนตามมาตรา	๒๕
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๗)		เงินหรอืทรพัย์สนิท่ีตกเป็นของกองทุนหรอืท่ีกองทุนได้รบั 
ตามกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๘)	 ค่าตอบแทน	ค่าบรกิาร	หรอืรายได้จากการด�าเนนิกจิการ
ของส�านกังานหรอืกองทุน	รวมท้ังผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีเป็นของ
ส�านักงานหรือกองทุน
		 	 	 	 	 	 	 	 	 (๙)		ดอกผล	ผลประโยชน์	หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน
		 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้กองทุนเฉพาะในส่วนที่ได้รับตาม	(๓)	และ	(๔)	มีเงินสด
สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน	๕,๐๐๐	ล้านบาท	และให้คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจ 
ในการปรับเพิ่มหรือลดเงินสดสูงสุดได้	 โดยให้ค�านึงถึงความเพียงพอของการ 
ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ	ส�าหรบัเงนิสดของกองทนุส่วนทีเ่กนิจาก
เงนิสดสูงสุดดังกล่าว	กฎหมายก�าหนดให้กองทนุน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ	(มาตรา	๒๔) 
          ทั้ งนี้ 	 ให ้ 	 กสทช.	 มีอ� านาจมอบหมายให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ด�าเนินการจัดให้ 
มบีรกิารโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยท่ัวถงึ 
และบรกิารเพือ่สังคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากบั 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
ทัง้หมดหรอืบางส่วนแทน กสทช. ได้ และเมื่อ	กสทช.	ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว
ให้โอนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน�า 
ไปใช้ด�าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้ม ี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมดังกล่าวให้กองทุน 
ตามความจ�าเป็น	และให้ส�านกังานใช้เงินดังกล่าวเฉพาะเพือ่ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบักจิการ
ที่ได้รับมอบหมาย	(มาตรา	๒๕) 

 ๓พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า 
	 	“มาตรา	๖๕  รายได้ของส�านักงาน	กสทช.	มีดังต่อไปนี้
	 	(๑)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา	๔๒	วรรคสอง	และ
มาตรา	๔๕	วรรคสาม
	 	(๒)	รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช
	 	 	 					ฯลฯ																																																																					ฯลฯ.
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     ๗.๑.๒) การใช้จ่ายเงินของกองทุน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในด้านการใช้จ่ายเงินของกองทุน	กฎหมายก�าหนดให้ใช้จ่าย
เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 ส่งเสริม	สนับสนุน	หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไปในการด�าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม		ทั้งนี้	 การส่งเสริม	สนับสนุน	หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ต่อการให้บรกิารสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก�าไร
โดยไม่เป็นการท�าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนหรือบุคคลท่ัวไปในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 จดัสรรเป็นเงินอดุหนนุแก่ส�านกังานคณะกรรมการดจิิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่นอกเหนือ
จากที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของส�านักงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)		เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)		ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�าหนด	
(มาตรา	๒๖)	
  ๗.๒) การบริหารกองทุน	(ส่วนที่	๒,	มาตรา	๒๗	ถึงมาตรา	๓๓)
     ๗.๒.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          ให้มี	“คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม”	ประกอบด้วย	รองประธานกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 เป็นประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นรองประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงการคลัง	 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม	และผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิซึง่คณะกรรมการก�าหนด	จ�านวน	๓	คน	เป็นกรรมการ
โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นกรรมการ
และเลขานุการ	(มาตรา	๒๗)
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      ๗.๒.๒) อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		 	 	 	 	 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนรบัผิดชอบ
ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ	๗.๑.๑)	และ
มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม	สนับสนุน	หรือให้ความ
ช่วยเหลือตามข้อ	๗.๑.๒)	(๑)	และ	(๒)	โดยไม่ก่อให้เกดิการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการก�าหนดโดยความเหน็ชอบ 
ของกระทรวงการคลัง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย	 ตาม 
ข้อ	๗.๑.๒)	(๓)	(๔)	และ	(๕)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	บรหิารกองทุนและด�าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาผลประโยชน์ 
และการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)		วางแนวทางการปฏบัิติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรกัษา
และการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน	และการด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)		ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)	 รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อ 
คณะกรรมการและคณะรฐัมนตรภีายใน	๑๘๐	วันนับแต่วันส้ินปีบัญช	ีและเปิดเผย
รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๗)		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๘)	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีจ�าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกองทุน	(มาตรา	๒๘)	
      ๗.๒.๓) หน่วยธรุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาดิจทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         กฎหมายก�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน	 และ
ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๑)		จัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	 แผนการเงินและ 
งบประมาณประจ�าปีของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความ
เห็นชอบ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 จัดให้มีบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเพ่ือประเมินผล 
การด�าเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 ให้ความช่วยเหลือหรอืค�าแนะน�าแก่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิ	
สนับสนุน	หรือช่วยเหลือตามข้อ	๗.๑.๒)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๔)		รับผิดชอบในการจัดท�างบดุล	 งบการเงิน	 และบัญชี
ท�าการของกองทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๕)		จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกองทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (๖)		ด�าเนนิการอืน่ใดตามกฎหมายนีห้รอืตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย	(มาตรา	๓๑)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรบัการจดัท�างบดุล	งบการเงิน	และบัญชที�าการ	กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จัดท�างบดุล	 งบการเงิน	และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน	๙๐	วันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี	(มาตรา	๓๒)

๘) การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(หมวด	๕,	มาตรา	๓๔	ถึงมาตรา	๕๗)
  ๘.๑) ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
     กฎหมายก�าหนดให้ม	ี“ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทัิล”	เป็นหน่วยงาน
ของรฐัมฐีานะเป็นนติบิคุคล	และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน	หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรอืกฎหมายอืน่	โดยกจิการของส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลันัน้	ไม่อยู่ภายใต้ 
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ	์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	
(มาตรา	๓๔)
     อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 นอกจากกฎหมายจะได้ก�าหนดให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	และ
สนบัสนนุให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทัิล๔	พฒันาและส่งเสรมิ 
ให้เกิดการน�าไปใช้เทคโนโลยดิีจทัิลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	วัฒนธรรม	
และความมั่นคงของประเทศแล้ว	 กฎหมายยังก�าหนดให้ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

 ๔ค�าว่า	“อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล”	ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และความมั่นคงของประเทศด้วย.
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	 	 	 	 	 (๑)		 จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทัิลให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 	 	 	 	 (๒)		ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๓)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๔)	ส่งเสริม	สนับสนุน	และด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๕)	 เสนอแนะ	 เร่งรัด	และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือ 
กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 (๖)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ	คณะกรรมการเฉพาะด้าน	
หรอืคณะกรรมการก�ากบัส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทัิลมอบหมาย	หรอืตามที่
กฎหมายก�าหนด
	 	 	 	 	 โดยการด�าเนินการตาม	 (๒)	 (๓)	 (๔)	และ	 (๕)	ต้องสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(มาตรา	๓๔	และมาตรา	๓๕)
 ๘.๒) คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		 	 	 	 	 ให้มี	“คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” 
ประกอบด้วย	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 เป็นประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต	ิเป็นกรรมการ	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุอิกีไม่น้อยกว่า	๔	คน 
แต่ไม่เกิน	๖	คน	ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งท�าหน้าที่ก�ากับและติดตามการด�าเนินงาน 
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยให้ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล	
      ทัง้นี	้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิงักล่าว	ให้รฐัมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคล	ซึ่งมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และความสามารถเป็นที่ประจักษ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านสังคมศาสตร์	
ด้านบริหารธุรกิจ	 ด้านกฎหมาย	หรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน ์
ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก�าหนด	 โดยให้ประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ดจิทิลั	มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	๔	ปี	และประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน	(มาตรา	๓๖	และมาตรา	๓๗)	
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      อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก�ากับส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัล
		 	 	 	 	 นอกจากอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับและติดตามการด�าเนินงานของ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากับ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 (๑)		 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ที่ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดท�า
	 	 	 	 	 (๒)		ออกระเบียบหรอืข้อบังคับเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล	การเงนิ	 
และกิจการอ่ืนอันจ�าเป็นในการบริหารงานส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	
ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว	ความมีประสิทธิภาพ	
และตรวจสอบได้
	 	 	 	 	 (๓)		แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ�านวยการ	และก�าหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ�านวยการ
	 	 	 	 	 (๔)		 ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ตามกฎหมายนีห้รอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
	 	 	 	 	 ในการปฏิบัติงานดังกล่าว	คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลัอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา	เสนอแนะ	และด�าเนนิการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มอบหมายได้	(มาตรา	๔๐)		
  ๘.๓) เรื่องที่ต้องก�าหนดในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		 	 	 	 	 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลัจดัท�าขึน้นัน้	ต้องสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วย
การพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และอย่างน้อยต้องก�าหนดเร่ืองดงัต่อไป
นี้ด้วย
	 	 	 	 	 (๑)			แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัเพือ่สร้างหรอืเผยแพร่เน้ือหาผ่านทางสือ่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	
วัฒนธรรม	และความมั่นคงของประเทศ
	 	 	 	 	 (๒)		 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๓)		แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด	 การลงทุน	
กระบวนการผลิต	และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๔)		แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนนุการผลติและพฒันาก�าลงัคน
ด้านอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทัิลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	 	 	 	 	 (๕)		แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
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	 	 	 	 	 (๖)		แนวทางการส่งเสรมิและสนบัสนนุการเผยแพร่ความรูใ้ห้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า	ประหยัดและปลอดภัย
	 	 	 	 	 (๗)		แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามหลักการการออกแบบท่ีเป็นสากล	 และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก
	 	 	 	 	 (๘)		แนวทางการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๙)		แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้า	 วิจัย	
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล	
(มาตรา	๔๑)		
 ๘.๔) การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
	 	 	 	 	 เมื่อคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความ 
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ที่ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดท�าขึ้นแล้ว	 
ให้ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัปฏิบตัติามแผนดงักล่าวโดยเคร่งครดั	ในกรณทีี่ 
การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นหรือจ�าเป็นต้อง 
ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานอืน่	ให้เสนอแผนยทุธศาสตร์นัน้ต่อคณะกรรมการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบ	และเม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้ส�านักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัแจ้งไปยงัหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทราบและน�าไป
ปฏิบัติให้สอดคล้องกัน	(มาตรา	๔๒)		
 ๘.๕) อ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจาก
อ�านาจในการด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยังมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 	 	 (๑)		ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง	ๆ
	 	 	 	 	 (๒)		ก่อตั้งสิทธิหรือท�านิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการ
ด�าเนินกิจการของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๓)		ท�าความตกลงและร่วมมอืกับองค์การหรอืหน่วยงานอืน่ท้ังภาครฐั
และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกจิการท่ีเกีย่วกบัการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๔)		ถอืหุน้	เข้าเป็นหุน้ส่วน	หรอืเข้าร่วมทุนกบับุคคลอ่ืนเพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อ	๘.๑)
	 	 	 	 	 (๕)		 กู ้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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	 	 	 	 	 (๖)		 เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารงุ	ค่าตอบแทน	หรอืค่าบรกิารในการ 
ด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ตามวัตถุประสงค์ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามหลกัเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการก�ากบัส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
ก�าหนด
	 	 	 	 	 (๗)		ด�าเนินการอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นหรอืต่อเน่ืองเพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล		
 ๘.๖) รายได้ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
		 	 	 	 	 กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้
จากทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามข้อ	๙)	 (๓)	 เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมา
ตามข้อ	๙)	(๕)	เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรฐับาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี	 
เงนิและทรพัย์สนิท่ีมผีูบ้รจิาคหรอืมอบให้	ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อืน่ใด 
ที่เกิดจากการด�าเนินการของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 โดยเงินและทรัพย์สินของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น	
กฎหมายก�าหนดให้ไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	ยกเว้นในส่วนของดอกผล	 
และผลประโยชน์หรอืรายได้อืน่ตาม	(๕)	เมือ่ใช้จ่ายตามอ�านาจหน้าท่ีของส�านกังาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัแล้ว	ทีเ่หลอืให้น�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ	รวมถงึทรพัย์สนิ
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นก็ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
แต่อย่างใด	(มาตรา	๔๔)	
  ๘.๗) ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
     ให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู ้อ�านวยการคนหนึ่ง  
ซึง่คณะกรรมการก�ากบัส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัแต่งตัง้	มหีน้าทีบ่รหิาร
กิจการของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก�ากับ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	และจะให้มีรองผู้อ�านวยการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากผู้อ�านวยการก็ได้	 โดยการแต่งตั้งผู้อ�านวยการดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะกรรมการก�ากับส�านักงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด	(มาตรา๔๕)
	 	 	 	 	 ทัง้น้ี	ให้ผู้อ�านวยการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	๔	ปี	และอาจ
ได้รบัแต่งตัง้อีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้	(มาตรา	๔๗)		
     อ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๑)		 บรหิารงานของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัให้เกดิผลสมัฤทธิ์
ตามภารกิจของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลั	และตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจทิลัเพือ่
เศรษฐกิจและสงัคม	และระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ทีค่ณะกรรมการก�ากับส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด
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	 	 	 	 	 (๒)		 วางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	นโยบาย	มติ	
หรือประกาศที่คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด
	 	 	 	 	 (๓)		เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต�าแหน่ง	 เว้นแต ่
ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และลูกจ้างของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกต�าแหน่งตามระเบียบหรือ 
ข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๔)		แต่งตั้งรองผู ้อ�านวยการที่มีคุณสมบัติและไม่เกินจ�านวน 
ที่คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด
	 	 	 	 	 (๕)		บรรจ	ุแต่งตัง้	เลือ่นเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง	ลงโทษทางวนิยัพนกังาน
และลกูจ้าง	ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากต�าแหน่ง	ทัง้นี	้ตามระเบยีบ 
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	 	 	 	 	 (๖)		 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และมตขิองคณะกรรมการ
ก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(มาตรา	๕๑)
		 	 	 	 	 ส�าหรบัในกิจการทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก	ให้ผูอ้�านวยการเป็นผูแ้ทน
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	และเพื่อการนี้ผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจ
ให้บุคคลใดปฏิบัตงิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้	แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
ก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด	(มาตรา	๕๒)		
 ๘.๘) จดัท�างบดุล งบการเงนิ และบญัชขีองส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัล
	 	 	 	 	 ในการบัญชีของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 ให้จัดท�าตาม
มาตรฐานการบัญชีตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับส�านักงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก�าหนด	โดยให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดท�า
งบดุล	งบการเงิน	และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน	๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีทุกปี	(มาตรา	๕๓	และมาตรา	๕๕)		
	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ให้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดท�ารายงานการ
ด�าเนนิงานประจ�าปีเสนอรฐัมนตรภีายใน	๑๘๐	วนันบัแต่วันสิน้ปีบญัช	ีและเผยแพร่ 
รายงานนี้ต่อสาธารณชน	 โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู ้สอบบัญช ี
ให้ความเห็นแล้ว	พร้อมทั้งผลงานของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในป ี
ที่ล่วงมาและรายงานการประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลัในปีทีล่่วงมาแล้ว	โดยการประเมนิผลการด�าเนนิการของส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการก�ากับส�านักงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ	(มาตรา	๕๖)
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 ๘.๙) การก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
      ให้รฐัมนตรมีอี�านาจก�ากบัดแูลการด�าเนนิกิจการของส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และตามกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคม	และแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทัิล	เพือ่การน้ีให้รฐัมนตรี
มอี�านาจสัง่ให้ผูอ้�านวยการชีแ้จง	แสดงความคดิเหน็	หรอืท�ารายงานและมอี�านาจ
ยับยั้งการกระท�าของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีขัดต่ออ�านาจหน้าที่ 
ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	นโยบายของรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคม	หรอืแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทัิล	ตลอดจนสัง่สอบสวน
ข้อเท็จจริงเกีย่วกบัการด�าเนนิการของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัได้	(มาตรา	๕๗)

๙) บทเฉพาะกาล
	 (๑)	 ในวาระเริม่แรก	ให้คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  
ประกอบด้วย	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานกรรมการ	รองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรี 
มอบหมาย	เป็นรองประธานกรรมการ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลงั	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ	รฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	โดยมปีลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม	 เป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร	ทัง้นี	้เพือ่ปฏบิตัิ 
หน้าทีเ่ท่าทีจ่�าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกนิ	๙๐	วนันบัแต่วนัที	่๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	
(มาตรา	๕๘)		
	 (๒)		ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลตามกฎหมายนี้	 ให้คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 
เป็นประธานกรรมการ	เลขาธิการ	และผูม้คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และความสามารถ 
เป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ด้านเศรษฐศาสตร์	 
ด้านสงัคมศาสตร์ด้านบรหิารธุรกจิ	ด้านกฎหมาย	หรอืด้านอ่ืนท่ีเกีย่วข้องและเป็น
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พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๐94 จุลนิติ

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง	 จ�านวน	๔	คน	 เป็นกรรมการ	และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที ่
ผู้อ�านวยการซ่ึงรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการตามกฎหมายนี ้
เป็นการชั่วคราว๕	 เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลัโดยให้ปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นการชัว่คราวไปจนกว่าจะมคีณะกรรมการ
ก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามกฎหมายนี้	ซึ่งต้องไม่เกิน	๑๘๐	วัน 
นับแต่วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	(มาตรา	๕๙)			
	 (๓)	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่กองทุน 
และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจ�าเป็น	(มาตรา	๖๐)			
	 (๔)	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ให้ข้าราชการ	พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ 
มาปฏบิตังิานเป็นพนกังานของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทัิลเป็นการชัว่คราว
ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดได้	(มาตรา	๖๑)		
	 (๕)	 เมื่อกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับแล้ว	ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นอันยกเลิกและให้บรรดากิจการ	
เงนิและทรพัย์สนิ	สทิธิ	หน้ี	รวมท้ังงบประมาณของส�านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	
ตกเป็นของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(มาตรา	๖๒)		
	 (๖)	ให้โอนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู ่ในวันก่อนวันที่	 ๒๕	 มกราคม	๒๕๖๐	 
ไปเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัเป็นการชัว่คราว	
และภายใน	๑๘๐	 วันนับแต่วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	ให้ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลด�าเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างดังกล่าว	 เพื่อบรรจุเป็น
พนกังานหรอืลกูจ้างของส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทัิลต่อไป	โดยพนักงานหรอื
ลกูจ้างผูใ้ดได้รบัการคัดเลือกและบรรจุดังกล่าวน้ัน	ให้มสิีทธินบัระยะเวลาท�างาน
ที่เคยท�างานอยู่ในส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การ
มหาชน)	ต่อเนื่องรวมกับระยะเวลาท�างานในส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

	 ๕ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการตามกฎหมายนี้	กฎหมายก�าหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ท่ีเห็นสมควรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ�านวยการตามกฎหมายนี้เป็นการช่ัวคราว	จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อ�านวยการตามกฎหมายนี้	ซึ่งต้องไม่เกิน	๑๘๐	วัน 
นับแต่วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐.
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แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 95จุลนิติ

		 โดยหากเจ้าหน้าท่ีหรอืลกูจ้างของส�านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	ผูใ้ดไม่ประสงค์จะท�างานในส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัลต่อไปหรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุ	ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามประกาศ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับของ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างและการได้รับ 
ค่าตอบแทนการเลกิจ้างดงักล่าว	ซึง่ต้องไม่น้อยกว่าทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน	แต่ส�าหรับกรณีการไม่สมัครใจจะท�างานในส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	ต้องแสดงความจ�านงภายใน	๓๐	 วันนับแต่วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	
(มาตรา	๖๓)		
	 (๗)	 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามกฎหมายนี้	 คณะกรรมการ
ก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถก�าหนดให้น�าประกาศ	ระเบียบ	
หรือข้อบังคับของส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การ
มหาชน)	หรือองค์การมหาชนอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมกบัส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลัได้	ทัง้นี	้เท่าทีไ่ม่ขัดหรอืแย้ง 
กับกฎหมายนี้	(มาตรา	๖๔)			
		 (๘)	การด�าเนินการออกประกาศ	ระเบียบ	และข้อบังคับตามกฎหมายนี ้
ให้ด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน	๑	ปีนบัแต่วันที	่๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	หากไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ	(มาตรา	๖๕)	   

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป)
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ม.ีค. - เม.ย. ๖๐จุลนิติ๙๖

“...การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำารงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น 

ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย  

ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ 

 เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง 

ทุก ๆ คนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำาได้

ด้วยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้ว 

ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนาม 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐ จุลนิติ

นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
  คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา
ขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ) ได้มหีนังสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่นร ๐๔๐๔ (คนป.)/๑๓๗๙๔ ลงวันที ่๙ ธนัวาคม 
๒๕๕๙ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่ายฯ ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการแต่งต้ังโดยฝ่ายบริหาร จะถือเป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะตามบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในข้อกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการด�ารง
ต�าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ท่ีประชุม
จึงได้มีมติให้หารือกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่ว่า “กิจการของคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ถือเป็นกิจการของสภา หรือเป็นกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะตามบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่”

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการประสานงาน                             
รวม  ๓  ฝ่าย (คณะรฐัมนตร ีสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ) โดยมผีูแ้ทน
ส�านักนายกรัฐมนตรี (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วได้ความตามที่
ผูแ้ทนฯ ช้ีแจงในทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ มคีวามประสงค์จะหารอืด้วยว่า

เรื่อง ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติในคณะกรรมก�ร
ประส�นง�น รวม ๓ ฝ่�ย (คณะรัฐมนตรี สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และสภ�ขับเคลื่อน
ก�รปฏิรูปประเทศ)
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บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

จุลนิติ

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับผ่านการประชามติ) ประกาศใช้แล้ว การที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ นั้น 
จะถือว่าเป็นกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามร่างมาตรา ๑๘๔ ของร่างรัฐธรรมนูญฯ 
หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
  โดยท่ีร่างมาตรา ๒๖๓ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับผ่านการประชามติ) 
ได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�าดับ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้น นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้
ส�าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติด้วย อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าในวรรคสอง (๒) (ข) ของร่างมาตรา ๒๖๓ จะได้บัญญัติให้น�าเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๐๑ (๗) ซึ่งเป็นกรณีกระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ 
มาใช้กับกรณีนี้ด้วยก็ตาม แต่ก็ได้ก�าหนดข้อยกเว้นในส่วนที่เก่ียวกับการกระท�าอันเป็นการต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑) อันได้แก่ การไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะไม่น�ามาเป็นเหตุสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ดังนั้น การที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับแต่งต้ังตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี
ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๑๑ (๖) และ (๙) แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จึงได้รับยกเว้นไม่เป็นเหตุให้ต้อง
สิ้นสุดสมาชิกภาพตามร่างมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ของร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวข้างต้น
กรณีจึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่ากิจการของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ 
เป็นกิจการของสภาหรือเป็นกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามข้อยกเว้น
ตามร่างมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ของร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ แต่อย่างใด
  อย่างไรกต็าม ปกตคิณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความเห็นทางกฎหมายเฉพาะทีเ่ก่ียวกับกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น แต่ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหานี้ยังมิได้ประกาศใช้บังคับแต่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จึงวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เป็นกรณีพิเศษ
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘

เรื่อง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติขอทบทวนคว�มเห็นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เกี่ยวกับ
ม�ตร� ๙๔ แห่งพระร�ชบัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๖.๒/๒๖๘๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง ตามเรื่องเสร็จท่ี ๑๕๑/๒๕๕๗ โดยในเรื่องเสร็จดังกล่าวคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นว่า การด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู้บังคับบัญชาและอยู่ในความหมายของการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ัน การที่พลต�ารวจตรี วิชัย  
สังข์ประไพ กับพวก ได้ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไว้แล้วก่อนที่จะลาออก
จากราชการ จึงเป็นกรณีที่ถูกสอบสวนอยู่แล้วก่อนออกจากราชการ และการสอบสวนได้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจากราชการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงยังมีอ�านาจและหน้าที่ที่จะต้อง
ด�าเนินการลงโทษ พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป นั้น ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติได้รายงานผลการหารือให้คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) ทราบ และต่อมา
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจได้มีบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๑๒.๑๒/๓๒๐
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า ก.ตร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) และเห็นชอบ
ให้มีการทบทวนความเห็น โดยมีเหตุผลดังนี้
  ๑. พระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้มีการบัญญัติ
ยดึโยงถ้อยค�าในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดรบักบั
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไว้โดยชัดเจน
โดยในเรื่องการด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจนั้นปกติแล้วจะไม่สามารถด�าเนินการทางวินัย
กับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วได้ แต่มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นให้สามารถด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต�ารวจที่ออกจากราชการไปแล้วไว้สองประการ
คือ ประการแรก ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการต�ารวจผู้นั้นถูกสอบสวนในกรณีการกระท�าความผิด
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บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

จุลนิติ

วินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้วก่อนออกจากราชการ และประการที่สอง ข้าราชการต�ารวจผู้นั้น มีกรณีที่ถูก
ชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว
ก่อนออกจากราชการ โดยในกรณีที่มีการสอบสวนต้องด�าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ข้าราชการต�ารวจผู้นั้นออกจากราชการ ซึ่งในกรณีของพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก น้ัน
ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติชีม้ลูความผดิภายหลงัจากท่ีพลต�ารวจตร ีวชัิยฯ
กับพวก ออกจากราชการไปแล้ว โดยไม่มีกรณีถูกสอบสวนในกรณีกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
โดยผูบ้งัคบับัญชาผูมี้อ�านาจในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิว้ ดงันัน้ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
จึงไม่สามารถด�าเนินการทางวินัยพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ได้
  ๒. การทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑) มคีวามเหน็ว่า การด�าเนนิการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู ้บังคับบัญชาและอยู ่ในความหมายของ
การสอบสวนตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ น้ัน เป็นการตีความในลักษณะ
ขยายความของค�าว่า “สอบสวน” ซึง่ไม่น่าจะสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย เน่ืองจากในเรือ่งการ
สอบสวนต้องเป็นการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น ๆ  
โดยในส่วนของข้าราชการต�ารวจได้มกีารก�าหนดไว้แล้วอย่างชดัเจนในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบญัญตัิ
ต�ารวจแห่งชาติฯ กล่าวคือ เม่ือข้าราชการต�ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู ้บังคับบัญชาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท�าการสอบสวน การสอบสวนจึงเป็นขั้นตอน
การด�าเนินการทางวินัยที่อยู่ในอ�านาจของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต�ารวจผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการสอบสวนต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจน
วธีิการด�าเนนิการสอบสวนตามท่ีกฎ ก.ตร. ได้ก�าหนดไว้ ส่วนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. นั้น มิใช่เป็นการด�าเนินการทางวินัยที่อยู่ในอ�านาจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติ
ต�ารวจแห่งชาติฯ อีกทั้งมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยค�า
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไว้แล้ว
โดยในขัน้ตอนการด�าเนนิการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนร้องเรียน ขัน้ตอนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และสุดท้ายคือขั้นตอนของการชี้มูลความผิด แต่มาตรา ๙๔ ดังกล่าวมุ่งหมายเฉพาะ
ขั้นตอนการชี้มูลความผิดเท่านั้น โดยได้บัญญัติถ้อยค�าไว้ว่า “มีกรณีถูกชี้มูลความผิด” จึงมี
ความชดัเจนว่ากฎหมายมเีจตนารมณ์ต้องการข้อเท็จจรงิตัง้แต่วนัชีม้ลูความผดิของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นต้นไป มาเป็นจุดตดัหรอืจุดพจิารณาว่า ณ วนัชีม้ลูความผดิทางวนิยันัน้ หากผูถ้กูกล่าวหา
มีสถานภาพเป็นข้าราชการต�ารวจอยู่ก็สามารถด�าเนินการทางวินัยต่อไปได ้แต่ถ้าไม่มีสถานภาพ
เป็นข้าราชการก็ไม่สามารถด�าเนินการทางวินัยต่อไปได้อีกทั้งการตีความขยายความไปถึงขั้นตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดอันเป็นการก�าหนดให้ผู ้บังคับ
บัญชาต้องก้าวล่วงไปพิจารณาถึงข้ันตอนของการไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในอ�านาจการด�าเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยนั้น อาจเป็นการตีความที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าว 
และจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้มาตรา ๙๔ เนื่องจากอาจเกิดความลักลั่นในการปฏิบัติขึ้นได้

บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘

97-102-MAC6.indd   100 5/18/2560 BE   5:16 PM



101

สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐ จุลนิติ

  ๓.  การทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๑) น�าค�าวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรือ่งเสรจ็ที่
๑๓๖๒/๒๕๕๖ ซึง่เป็นการวนิจิฉัยเก่ียวกับการด�าเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัอดตี
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเทียบเคียงกับกรณีของ พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก นั้น ไม่สามารถน�ามา
เทยีบเคยีงกนัได้ เนือ่งจากกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจมคีวามแตกต่าง
กับกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการ
กับข้าราชการต�ารวจที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการไปแล้ว ก็มีก�าหนด
หลักเกณฑ์ในการด�าเนินการไว้แตกต่างกัน อีกทั้งในค�าวินิจฉัยดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
มีความเห็นไว้ตอนหน่ึงว่า “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติช้ีมูลความผิดว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญกระท�าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญ
จะต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การพิจารณาลงโทษข้าราชการ
พลเรือนสามัญจะสามารถกระท�าได้เพียงใดและอย่างใดย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรอืข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืนสามญั” แสดงให้เห็นว่าการจะลงโทษ
ข้าราชการที่ถูกชี้มูลความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องบังคับใช้หรือด�าเนินการ
ให้เป็นไปทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่ถูกชี้มูลนั้น ๆ ประกอบกัน
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ได้เคยมีความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ 
๕๖๖/๒๕๕๓ ว่า “การจะด�าเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เพียงใดและ
อย่างใด ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับข้าราชการที่ถูกด�าเนินการทางวินัย 
ส่วนมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ เป็นแต่เพียงบทบัญญัติที่ให้ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู ้ถูก
กล่าวหาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอีกเท่านั้น” เมื่อน�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๑๓๖๒/๒๕๕๖
และเรื่องเสร็จที่ ๕๖๖/๒๕๕๓ ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับกรณีของพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวกแล้ว
เห็นได้ว่า แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลความผิด พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ก็ตาม 
แต่การด�าเนินการทางวินัยแก่พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่
พระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาตฯิ ได้บญัญัติไว้ด้วย ดังนัน้ เมือ่ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดภายหลังจากที่พลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ออกจากราชการไปแล้ว
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงไม่อาจด�าเนินการทางวินัยกับพลต�ารวจตรี วิชัยฯ กับพวก ต่อไปได้
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงขอให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนค�าวินิจฉัย
ในกรณีดังกล่าว เพื่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒๔/๒๕๕๙

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะท่ี ๑ และคณะท่ี ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ข้อหารือนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการสอบสวนในกรณี
การกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความรวมถงึการด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๑ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การตีความมาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง
แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ย่อมไม่อาจตีความให้มีผลขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ เมื่อมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุรติฯ ก�าหนดว่า เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูความผิดข้าราชการ
ผู้ใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ
โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ ก�าหนดให้การพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจที่ออกจากราชการไปแล้วสามารถกระท�าได้ หากข้าราชการต�ารวจ
ผู ้นั้นถูกสอบสวนการกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้วก่อนวันที่ข้าราชการต�ารวจ
จะออกจากราชการ และการสอบสวนได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ข้าราชการต�ารวจออกจากราชการ โดยมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ไม่ได้บัญญัติว่าการสอบสวน
ดงักล่าวจะต้องเป็นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติฯ เท่านัน้ ดังนัน้ การด�าเนนิการ
ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีผลเช่นเดียวกับการด�าเนินการสอบสวนของผู้บังคับบัญชา
และอยู่ในความหมายของการสอบสวนตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาตฯิ
ด้วยเช่นกนั ส�าหรบัข้ออ้างว่าวธิกีาร ขัน้ตอน และกระบวนการในการสอบสวนของข้าราชการต�ารวจ
มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากท่ีด�าเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เห็นว่า
ความแตกต่างดังกล่าวหาเป็นเหตุให้เป็นการลบล้างผลแห่งการด�าเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไม่ เพราะการด�าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมเป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน
และกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และมีผลให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒)
จงึมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ที่ได้ให้ไว้ในบันทึกส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจซึ่งลาออกจากราชการ
เพื่อด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑/๒๕๕๗) 

บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  
๒๕๖๐ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี ๒๐ ของประเทศไทย (ไม่รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้มีหลักการส�าคัญในการก�าหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครอง
ประเทศขึน้ใหม่ด้วยการจดัโครงสร้างของหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนญู การสร้าง
ดลุยภาพระหว่างฝ่ายนติบิญัญตักัิบฝ่ายบรหิารให้เหมาะสม การก�าหนดให้สถาบนัศาลและองค์กรอสิระอืน่ 
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม
และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
โดยถือหลักว่า “การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ�ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” แต่การใช้สิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน
เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบทีเ่ข้มงวด เดด็ขาด เพือ่มใิห้ผูบ้รหิารท่ีปราศจากคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
เข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ และการก�าหนดมาตรการป้องกัน
และบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การก�าหนดกรอบในการพัฒนา
ประเทศ ตามแนวนโยบายแห่งรฐัและยทุธศาสตร์ชาตซิึง่ผูเ้ข้ามาบรหิารประเทศแต่ละคณะจะได้ก�าหนด
นโยบายและวิธีด�าเนนิการทีเ่หมาะสมต่อไป ทัง้ยงัสร้างกลไกในการปฏริปูประเทศในด้านต่าง ๆ  ภายใต้ 
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และลักษณะของสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล  
อันจะท�าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
๒.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
๓.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
๔.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
๕.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ
๖.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำ
	 ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง
๗.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
๘.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๙.	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐.	พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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จุลนิติ

  ในการด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์อันเป็นหลกัการส�าคญัของรฐัธรรมนูญดงักล่าวมานัน้  
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกฎหมาย
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนในแต่ละเรื่อง  
ส�าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และเนือ่งจากเป็นหลกัการใหม่จงึได้ก�าหนดให้มกีระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติทั่วไป ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากกระบวนการตราพระราชบัญญัติทั่วไป ทั้งน้ี  
เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีแ่ตกต่างจากพระราชบญัญตัิ
ทัว่ไป และเมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ก็ยงัคงหลกัการ
ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ซึง่มสีาระส�าคญัทีแ่ตกต่างไปจากกระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญในอดตีทีผ่่านมา       
  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ว่ามสีาระส�าคัญทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างไร คอลมัน์ คมความคิด  
เขม็ทศิรฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอเรือ่ง  “กระบวนกำรตรำพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐” ดังนี้ 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจ�านวน ๑๐ ฉบับ คือ (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (๔) พระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
(๖) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (๗) พระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง (๑๐) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ   
  ส�าหรบักระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ แบ่งเป็น ๒ กรณ ีดงัต่อไปน้ี 
 ๑.	กระบวนกำรตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตำมบทเฉพำะกำล
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ ได้บัญญัติกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�าคัญคือ ให้ “คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ”	
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

 ๑โปรดดูมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๒๖๗.
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โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๙ เป็นองค์กรผูจั้ดท�าร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู  
โดยจะต้องจัดท�ำร่ำงพระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูให้แล้วเสรจ็ภำยใน	๒๔๐	วนันบัแต่วันประกำศ	
ใช้รัฐธรรมนูญ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แต่ละฉบับ ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด 
ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ  
 เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแล้วเสร็จ  
ให้ส่งร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญน้ันให้ศำลรฐัธรรมนญูหรอืองค์กรอสิระท่ีเกีย่วข้อง	และ
คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง หรือ 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตำม	
เจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนญู	ให้แจ้งให้ประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิราบภำยใน	๑๐	วนันับแต่วนัท่ีได้รบั 
ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญน้ัน และให้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตติัง้คณะกรรมำธกิำรวสิำมญั	
ขึ้นคณะหนึ่งมีจ�ำนวน	 ๑๑	 คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระ 
ทีเ่กีย่วข้อง และสมาชกิสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ และกรรมการร่างรฐัธรรมนูญซ่ึงคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
มอบหมายฝ่ายละ ๕ คน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตภิำยใน	๑๕ วันนับแต่วัน
ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาตมิีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน		
๒	 ใน	 ๓	 ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมตไิม่ถึง	๒	ใน	๓ ของจ�านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิให้ถอืว่าสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตใิห้ความเหน็ชอบ 
ตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอและให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายได้ต่อไป
 ข้อสังเกต ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 
๒๖๗ วรรคห้า นั้น มิได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้ศาลฎกีาซึง่เป็นศาลทีเ่ก่ียวข้องกับการบงัคับใช้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธพีจิารณา
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาว่าตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่  
 ในการนี ้เพือ่ให้ทราบถงึกระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล
ทัง้ระบบ ขอให้พจิารณาจากแผนภมูกิระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล 
ดังต่อไป
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๒.	กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมบททั่วไป
    รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ได้บญัญตักิระบวนการตราพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
        ๒.๑		บุคคลผู้มีสิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ
                  (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง
        (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
   ๒.๒		กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
        การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภำ และให้รัฐสภา
ประชมุร่วมกนัเพือ่พิจารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำ	๑๘๐	วนั	
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่าม ต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วยมำกกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวน
สมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียูข่องรฐัสภำ ถ้าทีป่ระชมุร่วมกันของรฐัสภาพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนด
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามร่างที่เสนอ 
และภายใน ๑๕ วันนบัแต่วันทีร่ฐัสภาให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู ให้รัฐสภา 
ส่งร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้ไปยังศำลฎกีำ	ศำลรฐัธรรมนญู หรือองค์กรอสิระท่ีเกีย่วข้อง		
เพือ่ให้ความเห็น  ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กรอิสระทีเ่ก่ียวข้องไม่มข้ีอทกัท้วงภายใน 
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญจากรฐัสภา ถ้าไม่มีกรณกีารส่งความเห็นให้ศาลรฐัธรรมนูญตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู ให้นายกรฐัมนตรนี�าร่างพระราชบญัญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว
        ในกรณทีีศ่าลฎกีา ศาลรฐัธรรมนญู หรอืองค์กรอสิระทีเ่กีย่วข้อง เหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อควำมใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือท�ำให	้
ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่ห้ถกูต้องตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูได้	ให้เสนอความเหน็ไปยงัรฐัสภา และ
ให้รัฐสภำประชมุร่วมกนัเพือ่พจิำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยใน	๓๐	วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัความเหน็ดงักล่าว  
ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ตามท่ีเหน็สมควรได้ และเม่ือด�าเนนิการเสรจ็แล้ว ให้รฐัสภาส่งร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี
น�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

   ๒.๓		กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรฐัธรรมนญูของร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว ้
ในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
         (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภาเห็นว่า 
ร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบัญญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
        (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้น 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 
โดยไม่ชักช้า
        ในระหว่างการพจิารณาวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบญัญตัิ 
ดงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยมไิด้ ถ้าศาลรฐัธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
เป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แต่ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งนัน้ไม่เป็นสาระส�าคัญ ให้ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญน้ันเป็นอันตกไป  
และให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภิไธย และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
         เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป 
ทัง้ระบบ ขอให้พจิารณาจากแผนภมูกิระบวนการตราพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามบทท่ัวไป 
ดังต่อไปนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

บทสรุป
  พระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนูญ (Organic Law) ถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัของรฐัธรรมนูญ
ที่จะเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญในการ 
น�าพาประเทศกลับสู่วิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีจุดเริ่มต้นจากการจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อท�าหน้าท่ีในด้านนิติบัญญัติ 
และมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีเพื่อท�าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
มีองค์กรอสิระเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ�านาจรฐัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ป้องกัน ตรวจสอบ  
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ และ
มีวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ส�าหรับเพ่ือใช้ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองโดยเฉพาะ ซึง่หลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทัง้ ๑๐ ฉบบันัน้  
ล้วนแล้วแต่เป็นหลกัการส�าคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศให้เกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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จุลนิติ

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑. ความน�า

	 หากจะกล่าวถึงงาน	 “ด้านการตรากฎหมาย”	 ขององค์กรท่ีท�าหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว	 จะประกอบด้วยกระบวนการโดยจะเริ่มตั้งแต่การเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	การพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด	 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมาจะบัญญัติให้รัฐสภา
มีรปูแบบเป็นระบบสภาคูห่รือระบบสองสภา	(Bicameral	System)	ซึง่ประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาโดยกระบวนการเสนอและการพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญในกรณทีีม่สีองสภาน้ัน	จะเริม่ตัง้แต่มผู้ีเสนอร่างพระราชบญัญตัิ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู ่การพิจารณาของสภาผู ้แทนราษฎรก่อน
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้วจึงส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มขีัน้ตอนในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ	โดยแบ่งออก
เป็นสภาละ	๓	 วาระ	 คือ	 ๑)	 การพิจารณาในวาระที่หน่ึงช้ันสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นการพิจารณา
ขั้นรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและชั้นวุฒิสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณา
ขั้นรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ๒)	 การพิจารณา
ในวาระที่สองช้ันสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
และเป็นการพิจารณาของสภาขั้นการพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา	 และ	 ๓)	 การพิจารณาในวาระ
ที่สามช้ันสภาผู ้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นการพิจารณาขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติ	 และช้ันวุฒิสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณาขั้นเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วย
กับสภาผู ้แทนราษฎรหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี
เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้	ส�าหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�าหนด	 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	
ก็จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	เช่นเดียวกัน

บทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

กบัผลงานด้านการตรากฎหมาย

111-126-MAC6.indd   111 5/18/2560 BE   5:31 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐112

บทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

จุลนิติ

	 อย่างไรก็ดี	 ในสภาวะที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์พิเศษ	 กล่าวคือ	 กรณีที่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว	 และรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรที่ท�าหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติมีรูปแบบ
เป็นระบบสภาเดี่ยว	 (Unicameral	System)	เช่น	“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แล้ว	สภาในลักษณะ
ดังกล่าวนี้จะเป็นองค์กรหลักการตรากฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 ดังเช่นปัจจุบัน
ทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบับชัว่คราว)	พทุธศกัราช		๒๕๕๗		มาตรา	๖	วรรคสอง		ได้บญัญตัว่ิา
“ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา”	เป็นต้น
	 ส�าหรบัสภานติบิญัญตัแิห่งชาตชิดุปัจจุบนัน้ันได้เริม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้แต่วนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๕๗	
จนถึงปัจจุบัน	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๐)	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม	 ร่างพระราชบัญญัติ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงพระราชก�าหนด
ที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	รวมจ�านวน	๒๙๕	ฉบับ	และตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่มานั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
รวมถึงได้พิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนด	เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	๒๓๔	ฉบับ
	 ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า	 และเป็นข้อมูลส�าหรับสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินการอยู่	 มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับน้ี	 จึงได้พิจารณาเห็นสมควรด�าเนินการประมวล
และรวบรวมรายช่ือกฎหมายทุกฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	รวมถงึทีร่อประกาศในราชกจิจานเุบกษาโดยเรยีงตามล�าดบัหมวดอกัษร	ก	ถงึ	ฮ
ซึ่งเป็นผลงานด้านการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สรุปได้ดังนี้

๒. บทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการตรากฎหมาย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ได้บัญญัติ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 มีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญประการหน่ึง	 คือ	 การตรากฎหมาย	 ซ่ึงได้แก่
การเสนอและการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิละการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติร่วมกัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ดังนี้
 (๑) การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔)
	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ได้บัญญัติให	้
พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า
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๒๕	คน	หรือคณะรัฐมนตรี	หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา	๓๑	วรรคสอง๑	แต่ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี
	 	 	 ร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ	หมายความถงึ	ร่างพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการต้ังข้ึน	
การยกเลกิ	ลด	เปลีย่นแปลง	แก้ไข	ผ่อน	หรอืวางระเบยีบการบงัคบัอันเก่ียวกับภาษีหรอือากร	การจดัสรร	
รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน	การกู้เงิน	การค�้าประกัน	
หรือการใช้เงินกู้	 หรือการด�าเนินการท่ีผูกพันทรัพย์สินของรัฐ	หรือเงินตรา	 ซึ่งในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่า
ร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอต่อสภานติบิญัญัตแิห่งชาตเิป็นร่างพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่	 ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย	
โดยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสภาปฏิรูป
แห่งชาตนิัน้	คณะรฐัมนตรอีาจขอรบัไปพจิารณาก่อนสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
จะรับหลักการก็ได้	 อนึ่ง	 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้กระท�าได้โดยวิธีการเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ	 แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้กระท�าโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน	 ๒๐	 วัน	
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูน้ันจากสภานติบัิญญตัิ
แห่งชาติเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย	และเม่ือประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	ให้ใช้บงัคบั
เป็นกฎหมายไดแ้ละรายละเอียด	ดังนี้
 (๒) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันใหม่
(มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
   ในกรณทีีร่่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูใดพระมหากษตัรย์ิ
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หรือเมื่อพ้น	๙๐	วันแล้ว
มิได้พระราชทานคนืมา	สภานติบิญัญตัแิห่งชาตจิะต้องปรกึษาร่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูนัน้ใหม่	 ถ้าสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตยินืยนัตามเดมิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
๒	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียู	่ให้นายกรฐัมนตรนี�าร่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญติั

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า 
	 “มาตรา	๓๑		 	 	 ฯลฯ	 	 	 ฯลฯ
	 ในการด�าเนินการตาม	 (๑)	 หากเห็นว่ากรณีใดจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดท�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป	 ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้จัดท�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการต่อไป

 	 	 	 	 	 	 	 ฯลฯ	 	 	 ฯลฯ”
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   ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมอีกคร้ังหน่ึงเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน	 ๓๐	 วัน	 ให้นายกรัฐมนตรีน�าพระราชบัญญัติหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
 (๓) การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด (มาตรา ๒๑)
	 	 	 เมื่อมีกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัด
ภยัพบิตัสิาธารณะ	หรอืเมือ่มคีวามจ�าเป็นต้องมกีฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรอืเงนิตราทีต้่องพจิารณา
โดยด่วนและลับ	 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ
	 	 	 เมื่อได้ประกาศใช้พระราชก�าหนดแล้ว	 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�าหนดน้ัน
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยไม่ชักช้า	 ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติ	 ให้พระราชก�าหนดนั้น
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป	 ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่อนุมัติ	 ให้พระราชก�าหนดนั้น
ตกไป	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชก�าหนดนั้นใช้บังคับ	 เว้นแต่
พระราชก�าหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด	 ให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชก�าหนด
ดังกล่าวตกไป	 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ในกรณี
ที่ไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๔) การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  (มาตรา ๔๖)
	 	 	 ในกรณีที่เห็นเป็นการจ�าเป็นและสมควร	คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะมีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	
ก็ได้	 โดยจัดท�าเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันมิได้	 เว้นแต่คณะรัฐมนตรี
และคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะเหน็ชอบด้วย	ซ่ึงมตใิห้ความเหน็ชอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้นายกรัฐมนตรี
น�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายใน	๑๕	วัน	นับแต่วันทีส่ภานิตบิญัญติั
แห่งชาติมีมติเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้	 โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 ในกรณีที่พระมหากษัตริย์
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ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกบัร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิและพระราชทานคนืมา	หรอืเมือ่พ้นก�าหนด	๙๐	วนั
แล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป

๓. ผลงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒

	 นับต้ังแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	 รวมถึงได้พิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนด	 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น
๒๓๔	 ฉบับ	 โดยแบ่งตามรายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในปีพ.ศ.	๒๕๕๗	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	และปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังนี้
 รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗	จ�านวน	๒๕	ฉบับ	ดังนี้
 พระราชบัญญัต	ิจ�านวน	๒๕	ฉบับ	ดังนี้
	 (๑)	พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๒)	พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๓)	พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	๑๒)		พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๔)	พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๕)	พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๖)	 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 (ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
และพระราชบัญญัติว ่าด้วยการรักษาความปลอดภัยส�าหรับองค์พระมหากษัตริย ์ พระราชินี
พระรัชทายาท และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙)
	 (๗)	พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๗
 (๘)	พระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	(ฉบบัที	่๒๐)	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
	 (๙)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๓๘)	พ.ศ.	๒๕๕๗

  ๒	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๖๐.
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	 (๑๐)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๓๙)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๑๑)	พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดพกิดัอตัราศลุกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบบัที่	๘)	
พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๑๒)	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๓)	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	๙)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๑๔)	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	๑๐)	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๑๕)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๑๖)	พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๗	 	
	 (๑๗)	พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด	(ฉบับที่	๓)		พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๑๘)	พระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	๑๗)		พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๑๙)	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๒๐)	พระราชบญัญตัเิวนคนือสังหารมิทรพัย์	เพือ่สร้างทางพเิศษสายเชือ่มระหว่างถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	–	สุขสวัสดิ์	ในท้องที่อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	
พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๒๑)	พระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	๒๑)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๒๒)	พระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	๒๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 (๒๓)	พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๒๔)	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๒๕)	พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	
 รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘	จ�านวน	๑๑๒	ฉบับ	ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๑)	พุทธศักราช	๒๕๕๘	
 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	จ�านวน	๑	ฉบบั	คอื	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
 พระราชบัญญัต	ิจ�านวน	๑๐๖	ฉบับ	ดังนี้	
	 (๑)	พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒)	พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓)	พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔)	พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕)	 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔)
	 (๖)	พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗)	พระราชบัญญัติการจ�านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘)	พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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	 (๙)	พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐)	พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อ�านาจ
กระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓)
	 (๑๑)	พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามประกาศและค�าสั่ง																		
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๒)	พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘ (ถูกยกเลิกโดยพระราชก�าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘)
	 (๑๓)	พระราชบัญญัติการผังเมือง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๔)	พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท�าสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓, พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๕, พระราชบญัญตักิองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘, พระราชบญัญตัิ
กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง 
พ.ศ. ๒๕๐๔, พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสวนยาง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘, ประกาศของคณะปฏวิตัิ 
ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๕)
	 (๑๕)	พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๖)	พระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสนิค้า	(ฉบบัที	่๒)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๗)	 พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘
 (๑๘)	 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๙)	พระราชบัญญัติก�าลังพลส�ารอง	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๐)		พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	(ฉบบัท่ี	๒๑)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๑)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์	(ฉบับที่	๒๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๒)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๖)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๓)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๗)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๔)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๘)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๕)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับท่ี	๒๙)
พ.ศ.	๒๕๕๘
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	 (๒๖)	พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๗)	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่	 ๓๐)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒๘)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘		
	 (๒๙)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๐)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๑)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๒)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๓)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๔)	พระราชบัญญัติก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการทหาร	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๕)	พระราชบัญญัติคลังสินค้า	ไซโล	และห้องเย็น	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๖)	พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๓๗)	พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 (๓๘)	พระราชบญัญัตคิณุสมบัติมาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ	(ฉบบัที	่๗)	
พ.ศ.	๒๕๕๘
 (๓๙)		พระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานของส�านกังานวจิยัเศรษฐกจิมหภาคของอาเซยีน+	๓
พ.ศ.	๒๕๕๘
 (๔๐)		พระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔๑)	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔๒)	 พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
พ.ศ. ๒๕๓๕) 
	 (๔๓)	พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
	 (๔๔)	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔๕)	พระราชบัญญัติงาช้าง	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔๖)	พระราชบญัญตัเิงนิเดอืน	เงนิวทิยฐานะ	และเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔๗)	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๘)	พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
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	 (๔๙)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง	(ฉบับท่ี	๗)
พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๐)		พระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิพีจิารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๑)		พระราชบญัญตัจิดัต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพจิารณาคดีภาษีอากร	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๒)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๓)	พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลล้มละลายและวิธีพจิารณาคดล้ีมละลาย	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๔)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๕)	พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญัติคันและ
คูน�้า พ.ศ. ๒๕๐๕, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔)
	 (๕๖)	พระราชบญัญตัิเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลกิพระราชบญัญตัิเชือ้โรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔)
	 (๕๗)	พระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๘)	พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๕๙)	พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๐)	พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๑)	พระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๒)	พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๓)	พระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๔)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๕)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๖)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๗)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๘)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๖๙)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๐)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๑)	พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๒)	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๓)	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑)
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จุลนิติ

	 (๗๔)		พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๘(ยกเลกิพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๑)
	 (๗๕)	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ฉบับที่	 ๒)	
พ.ศ.	๒๕๔๑)
	 (๗๖)	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๗)	พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๗๘)	 พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	
พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้)
	 (๗๙)	 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๒	
พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒, พระราชบัญญัติการ
ชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๖)
	 (๘๐)	 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	
พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญตักิารซ้ือขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญตัิ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)
	 (๘๑)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	๑๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๒)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๓)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๔)	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๕)	พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๖)	พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๘๗)	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓)
	 (๘๘)	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)
	 (๘๙)	พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๐)	พระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๑)	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๒)	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๓)	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๕๕๘ (ยกเลิก
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบญัญตัว่ิาด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)
	 (๙๔) พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๕) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
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จุลนิติ

 (๙๖)		พระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัย์		เพือ่สร้างกจิการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว
ช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	ในท้องที่อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๗)	พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๘)	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๙๙)	พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๐)	พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๑)	พระราชบัญญัติสวนป่า	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๒)	พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๓)	พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๔)	พระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗)
	 (๑๐๕)	พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๑๐๖)	พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๘
 พระราชก�าหนด	จ�านวน	๔	ฉบับ	ดังนี้
	 (๑)	พระราชก�าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๒)	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘)
	 (๓)	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 (๔)	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	
พ.ศ.	๒๕๕๘
 รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน	๖๘	ฉบับ	ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จ�านวน	๒	ฉบับ	ดังนี้
	 (๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๕๕๙	
	 (๒)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่	๓)	พุทธศักราช	๒๕๕๙
 พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙
 พระราชบัญญัต	ิจ�านวน	๖๒	ฉบับ	ดังนี้
	 (๑)	พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒)	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๓)	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔)	พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕)	พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๙
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	 (๖)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่	 ๓๑)	
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๗)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่	 ๓๒)	
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๘)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๙)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๑)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๑๐)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๑)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๒)	 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
	 (๑๓)	พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๔)	พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๕)	พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๖)		พระราชบัญญติัค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๗)		พระราชบัญญติัคุม้ครองการด�าเนินงานของทบวงการพลงังานหมนุเวยีนระหว่างประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๘)	พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๑๙)	 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙		
	 (๒๐)	พระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๑)	พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๒)	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐
 (๒๓)		พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	พ.ศ.	๒๕๕๙	         
	 (๒๔)	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๕)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๖)	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๗)	พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๘)	พระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒๙)	พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๐)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๖)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๑)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
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	 (๓๒)	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
	 (๓๓)	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๔)	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๕)	พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๖)	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓๗)	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร	พ.ศ.	๒๕๕๙	(ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑)
	 (๓๘)	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑)
	 (๓๙)	 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๔๐)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๑)	พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๒)	พระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	๙)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๓)	พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๔)	พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๕)	พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๔๖)	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับท่ี	๒)	
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๗)	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๘)	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๔๙)	พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า	โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงบางใหญ่	–	ราษฎร์บูรณะ	ช่วงบางใหญ่	–	บางซื่อ	ในท้องที่อ�าเภอบางบัวทอง	อ�าเภอบางใหญ่	
อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	และเขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๐)		พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	
(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๕๑)		พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	
(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๕๒)	พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
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	 (๕๓)	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๔)	พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๕)	พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๖)	พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๗)	พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๕๘)	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๕๙)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 (๖๐)	 พระราชบัญญัติให้อ�านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๖๑)	พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๖๒)	พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๙	
 พระราชก�าหนด	จ�านวน	๓	ฉบับ	ดังนี้
	 (๑)	พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๒)	พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 (๓)	พระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบติัการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร	
พ.ศ.	๒๕๕๘
 รายชื่อกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐	จ�านวน	๒๔	ฉบับ	(ข้อมูล
ถึง	ณ	วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๖๐)	ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๔)	พุทธศักราช	๒๕๖๐
 พระราชบัญญัต	ิจ�านวน	๒๓	ฉบับ	ดังนี้	 	
	 (๑)	 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑)
	 (๒)	พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ยกเลกิบทบญัญตัิ
เก่ียวกบัพสัด ุการจดัซ้ือจดัจ้าง หรอืการบรหิารพสัดใุนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อบญัญตัิ 
และข้อก�าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้)
	 (๓)	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๔)	พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๕)	 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๖)	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๐	 	
	 (๗)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๘)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๙)	พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 (๑๐)	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 (๑๑)		พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๑๒)	พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๑๓)	พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๑๔)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๑๕)		พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ยกเลิกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ฯลฯ (โปรดดูในราชกิจจานุเบกษา))
	 (๑๖)	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 	
	 (๑๗)		พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	
 (๑๘)	พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ยกเลกิพระราชบญัญตัลัิกษณะเรอืนจ�า ร.ศ. ๑๒๐
กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งมี
ข้อความขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้)
 (๑๙)	พระราชบญัญติัแร่	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ยกเลกิพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐, พระราชบญัญตัแิร่ 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๖,	พระราชบัญญัติแร่	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๒,	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.	๒๕๑๐	พ.ศ.	๒๕๒๖,	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.	๒๕๑๐	
(ฉบับที่๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘,	 พระราชบัญญัติแร่	 (ฉบับที่๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔,	 พระราชบัญญัติแร่	 (ฉบับท่ี๕)	
พ.ศ.	 ๒๕๔๕),	 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่พ.ศ.	 ๒๕๐๙,	 พระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่	 (ฉบับที่๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่	 (ฉบับที่	 ๓)
พ.ศ.	๒๕๒๒)
	 (๒๐)	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 (๒๑)	พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 (๒๒)	พระราชบญัญัตห้ิามเรียกดอกเบีย้เกินอัตรา	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ยกเลกิพระราชบญัญตัห้ิามเรยีก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕)
	 (๒๓)	พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 รายชื่อกฎหมายที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจ�านวน ๕ ฉบับ	 (ข้อมูลถึง	ณ	วันที่	๒๑	
มีนาคม	๒๕๖๐)	ดังนี้
 พระราชบัญญัต	ิจ�านวน	๕	ฉบับ	ดังนี้	 	
	 (๑)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 (๒)	ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	....	
	 (๓)	รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้	พ.ศ.	....
	 (๔)	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี	 –	 สุขสวัสดิ	์
ในท้องทีอ่�าเภอบางพล	ีอ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	และอ�าเภอพระประแดง	จงัหวดัสมทุรปราการ	พ.ศ.	....
	 (๕)	ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	....

111-126-MAC6.indd   125 5/18/2560 BE   5:31 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐126

บทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

จุลนิติ

๔. บทสรุป

	 จากรายชื่อกฎหมายที่สภานิติ บัญญัติแห ่งชาติได ้ให ้ความเห็นชอบและประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแล้ว	รวมทัง้รอประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ดงัทีไ่ด้กล่าวมาโดยล�าดบั	นัน้	ถอืเป็นผลงาน
ด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้แก่	 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�าหนด	 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่	 ๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 จนถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลถึง	ณ	วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๖๐)	ดังนี้
 ๑) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 จ�านวน	 ๔	 ฉบับ	 (จากจ�านวนร่างธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	จ�านวน	๔	ฉบับ)
 ๒)   ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบของสภานิติบญัญตัแิห่งชาตแิล้ว
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 ๓	 (จากจ�านวนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	จ�านวน	๓	ฉบับ)
 ๓) ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 จ�านวน		
๒๒๑	ฉบับ	โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	จ�านวน	๒๑๖	ฉบับ	และรอประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา	 จ�านวน	 ๕	 ฉบับ	 (จากจ�านวนร่างพระราชบัญญัติที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณา	จ�านวน	๒๘๑	ฉบับ)
 ๔) พระราชก�าหนดที่ได้รับการอนุมัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 จ�านวน	 ๗	 เร่ือง
(จากจ�านวนพระราชก�าหนดที่เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	จ�านวน	๗	เรื่อง)
	 โดยในผลงานด้านนิติบัญญัติดังกล่าวนั้น	 มีผลงานที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมกัน
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๔	 ฉบับ	 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	จ�านวน	๗	ฉบับ	๔	

	 ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลและเน้ือหาสาระของกฎหมายตามรายชื่อ
กฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
รวมถงึทีร่อประกาศในราชกจิจานเุบกษา	น้ัน	ผูส้นใจศกึษาสามารถสบืค้นได้ทีเ่ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา	
(www.ratchakitcha.soc.go.th)	 และสามารถติดตามความเคล่ือนไหวในการตรากฎหมายของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จาก “ระบบประมวลผลข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ” เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(www.senate.go.th) 

 ๓	ตกไป	 เนื่องจากผู้เสนอขอถอน	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เสนอโดย	ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ).

 ๔	เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอโดยนับรวมเป็น	๑	ฉบับ	จ�านวน	๓	ฉบับ.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ค�ำว่ำ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” นั้นเป็นถ้อยค�ำที่แปลควำมหมำยมำจำกภำษำอังกฤษ 

ค�ำว่ำ “Conflict of Interest” ซึง่ค�ำดงักล่ำวนัน้ในภำษำไทยได้มกีำรให้ค�ำจ�ำกัดควำมหรอืควำมหมำย
ไว้อย่ำงหลำกหลำย โดยถ้อยค�ำทีนิ่ยมใช้หรอืมกัจะพบเหน็ในทีต่่ำง ๆ และต�ำรำทำงวชิำกำร อำท ิค�ำว่ำ 
“ผลประโยชน์ทบัซ้อน” “ผลประโยชน์ขดักัน” “ผลประโยชน์ขดัแย้ง” “กำรขดักันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” “กำรคอร์รัปชันเชิงนโยบำย” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” 
เป็นต้น 

กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นสถำนกำรณ์หรือกำรกระท�ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำร มีประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคอื กรณเีป็นกำรทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องรฐัตัดสนิใจหรือปฏิบติัหน้ำทีใ่นต�ำแหน่ง
ของตนอนัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองหรอืพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงกำรกระท�ำดงักล่ำว
อำจจะเกดิขึน้อย่ำงรูต้วัหรอืไม่รู้ตวั ท้ังเจตนำและไม่เจตนำ ในรปูแบบทีห่ลำกหลำย จนกระทัง่กลำยเป็น 
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิดก็ได้๑ 

มาตรการและกลไกในการป้องกัน 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๑นยิำมควำมหมำยของค�ำว่ำ “กำรขดัแย้งกนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรอื “Conflict of Interest” 
ของส�ำนักงำน ก.พ. .
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflf lict of Interest) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

นอกจำกนี ้กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ยงัถอืเป็นกำรคอร์รปัชนัประเภทหน่ึงก็เน่ืองจำกเป็นกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนบคุคลโดยละเมดิต่อกฎหมำยและจรยิธรรม ซ่ึงในสถำนกำรณ์ทีม่ผีลประโยชน์
ส่วนบุคคลเข้ำมำเกี่ยวข้องย่อมส่งผลต่อดุลพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยขำด 
ควำมเป็นอสิระ ขำดควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ ท�ำให้ 
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบัน และสังคม โดยเฉพำะผลประโยชน์ของประชำชน 
ต้องเสียหำย ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปน้ีอำจเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพในกำรบริกำร  
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงโอกำสในอนำคตของประชำชนส่วนรวมอีกด้วย ส�ำหรับวิธีกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย ในส่วนของ
ประเทศไทยเรำแล้วได้มีปรำกฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติต่ำง ๆ 
ตัวอย่ำงเช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๙๒ มำตรำ ๘๐ รัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๒๑ มำตรำ ๙๗ รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๓๔ 
มำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๑๐๘ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๑๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๖๕ ถึงมำตรำ ๒๖๙ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐ 
มำตรำ ๑๐๓ และมำตรำ ๑๐๓/๑ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๓๖ หรือพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำร 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๕ เป็นต้น นอกจำกนี้ ในปัจจุบันยังได้
มีกำรบัญญัติหลักกำรในกำรป้องกันและจัดกำรกับปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ อีกด้วย

ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรสะท้อนให้เหน็ถงึสภำพปัญหำเกีย่วกบักรณปัีญหำกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
ซึ่งเป็นภัยร้ำยที่กร่อนท�ำลำยประเทศชำติ ตลอดจนแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ปัญหำดังกล่ำวตำม
รัฐธรรมนูญ คอลัมน์ กำรปฏิรูปกฎหมำย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทควำม เรื่อง “มาตรการ
และกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ” ดังนี้

๑.	แนวควำมคดิและหลกักำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
 แนวความคิดและหลักการ 
 กำรควบคมุกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์มวัีตถปุระสงค์เพือ่ลดทอนอิทธิพลอันไม่ถกูต้องของ

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่อำจจะใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำที่ไปในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงนโยบำย โดยแนวควำมคิดดังกล่ำวได้มีวิวัฒนำกำรมำจำกแนวควำมคิดที่ส�ำคัญ  
๓ ประกำร๒คือ 

  ๒คริษฐำ ดำรำศร. กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศึกษำเฉพำะกรณีกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest). สืบค้นจำก http://lawideaza.exteen.com/20070521/entry-1.
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จุลนิติ

 ประกำรแรก แนวควำมคิดรำกฐำนของรัฐสมัยใหม่ซึ่งแยกคนซึ่งเป็นผู้ปกครองออกจำกรัฐ
ทีเ่ป็นสถำบนั ซึง่แนวควำมคดินีต้้องกำรให้ผูป้กครองรฐัมสีองสถำนะ คอื สถำนะทีห่นึง่อยูใ่นฐำนะส่วนตวั 
โดยกำรกระท�ำใดทีท่�ำไปในฐำนะส่วนตวั กำรกระท�ำนัน้ไม่ผกูพนัรฐั สถำนะทีส่องอยูใ่นฐำนะต�ำแหน่งหน้ำท่ี 
ของผูป้กครองรฐั ผูป้กครองรฐัย่อมมภีำระหน้ำทีท่ีต้่องปฏบัิตแิทนรฐัและใช้อ�ำนำจรฐัเหนือบคุคลท่ัวไปได้

 ประกำรทีส่อง แนวควำมคดิเร่ืองบทบำทและหน้ำทีแ่ห่งควำมเชือ่ถอืและไว้วำงใจของบคุคล
ผูด้�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะ แนวควำมคดินี ้คอื เมือ่ผูด้�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะมีภำระหน้ำทีท่ีต้่องรับผดิชอบ
และต้องด�ำรงตนให้เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน ดังน้ัน จึงเป็นผู้ที่จ�ำเป็นต้องมีมำตรฐำนจริยธรรม 
ที่สูงกว่ำบุคคลธรรมดำทั่วไป

 ประกำรที่สำม แนวควำมคิดของควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของกำรแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งแนวควำมคิดนี้กฎหมำยจะเป็นผู้ก�ำหนดบทบำทส�ำคัญในกำรวำงมำตรฐำนควบคุมไม่ให้คน 
ในสังคมแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวมำกเกินไปจนไปก้ำวก่ำยหรือละเมิดสิทธิเสรีภำพในกำรแสวงหำ 
ผลประโยชน์ส่วนตวัของบคุคลอ่ืน โดยหลกักำรดงักล่ำวจะต้องค�ำนึงถงึสทิธิเสรภีำพและควำมเสมอภำค
ของคนในสงัคมนัน้ และในขณะเดยีวกันก็จะต้องป้องกันไม่ให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งใช้อ�ำนำจทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกประชำชนในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย

 ความเชื่อมโยงของการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ค�ำว่ำ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” (Conflict of interest) หมำยถึง สถานการณ์หรือ

การกระท�าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์
ส่วนตวัมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจ หรอืการปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งหน้าทีท่ีบ่คุคลนัน้รบัผดิชอบอยู ่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflf lict of Interest) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ส่วนค�ำว่ำ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” (Corruption) หมำยถึง การใช้อ�านาจหน้าที ่
โดยมิชอบเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เดิมคนไทยเรียกว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” 
ปัจจบุนัใช้ค�าว่า “ทจุรติและประพฤตมิชิอบ” ซึง่รวมถงึ การใช้เส้นสายพวกพ้อง การขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่สถานภาพของผู้มีอ�านาจอยู่ในลักษณะ
ที่สามารถเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด๓ 

 ดังนั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
กำรคอร์รัปชันจึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหำที่น�ำไปสู่กำรคอร์รัปชัน และ 
กำรขดักันแห่งผลประโยชน์ถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของกำรคอร์รปัชนั แต่ระดบัหรอืขนำดหรอืขอบเขตของ
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรคอร์รัปชันน้ันแตกต่ำงกัน ทั้งน้ี กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ 
กำรคอร์รัปชันมีควำมเชื่อมโยงกันใน ๓๔ ประกำร คือ 

 ประกำรแรก ควำมคล้ำยคลึงกัน กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรคอร์รัปชันเป็น 
กำรกระท�ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยำ อันส่งผลเสีย
ต่อสำธำรณะ และท�ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือศรัทธำในเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ

 ประกำรทีส่อง ควำมแตกต่ำง กำรขดักันแห่งผลประโยชน์เป็นกำรกระท�ำตำมอ�ำนำจหน้ำที่
ตำมกรอบของกฎหมำย อำจจะไม่ผิดกฎหมำยแต่ผิดจรรยำบรรณโดยเฉพำะจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
สังคมมองว่ำเป็นกำรกระท�ำที่เบำกว่ำกำรคอร์รัปชัน นอกจำกนี้ กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอำจเป็นผลประโยชน์ที่คำดหวังในอนำคตก็ได้

 ประกำรที่สำม ควำมเหลื่อมกัน กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นพฤติกรรมที่อำจน�ำไปสู่
กำรคอร์รัปชันได้ในภำยหลังหำกมีกำรกระท�ำควำมผิดต่อกฎหมำย

 รูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์๕  
 รปูแบบพฤตกิรรมและกำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์นัน้โดยมำกจะเป็นไป 

ในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ๑) กำรรบัของขวัญหรอืรบัผลประโยชน์ เป็นกำรรบัของขวญัและควำมสะดวกสบำยทีเ่กิน

ควำมเหมำะสมซึง่อำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏบิตังิำนในหน้ำที ่เช่น กำรลดรำคำของทีซ่ือ้ให้ กำรเลีย้ง
อำหำรอย่ำงฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของ 
เจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

 ๒) กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง เป็นกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จำกต�ำแหน่งหน้ำทีห่รอืเป็นกำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำทีเ่พือ่ตนเอง เช่น กำรใช้อ�ำนำจหน้ำทีท่�ำให้บรษัิทตนเอง
หรือบริษัทครอบครัวได้รับงำนเหมำจำกรัฐ 

 ๓ คณะท�ำงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบของรำชบัณฑิตยสถำน. กำรทุจริตในภำครัฐ. หน้ำ ๗.
 ๔ สังศิต  พิริยรังสรรค์. ทฤษฎีคอร์รัปชัน. (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, ๒๕๔๙) หน้ำ ๗๓.
  ๕ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน. หน้ำ ๙ – ๑๐.
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จุลนิติ

 ๓) กำรท�ำงำนหลงัเกษยีณ เป็นกำรไปท�ำงำนหลงัออกจำกงำนเดมิโดยใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์ 
หรอือทิธิพลจำกทีเ่คยด�ำรงต�ำแหน่งมำรบังำนหรอืเอำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง เช่น กำรที ่
ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำนเวชภัณฑ์และสุขภำพออกจำกรำชกำรไปท�ำงำนในบริษัทผลิต 
หรือขำยยำ เป็นต้น 

 ๔) กำรท�ำงำนพเิศษ กำรเป็นทีป่รึกษำและกำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถงึกำรใช้ต�ำแหน่ง
สถำนภำพกำรท�ำงำนในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรอืเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี ้ ยงัรวมถงึ 
กำรใช้เวลำและเครือ่งมือของรัฐในกำรท�ำงำนพเิศษภำยนอกทีไ่ม่ใช่อ�ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก
หน่วยงำนด้วย 

  ๕) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทำงรำชกำร  
หรอืน�ำข้อมลูไปเปิดเผยเพือ่รบัสิง่ตอบแทนทีเ่ป็นประโยชน์ในรปูของเงนิหรอืประโยชน์อืน่ ๆ  หรอืน�ำข้อมลู 
ไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น เช่น กำรรับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำนแล้วจึงไปซ้ือที่ดินบริเวณโครงกำรดังกล่ำวเพื่อขำยให้ทำงรำชกำร 
ในรำคำที่สูงขึ้น 

  ๖) กำรน�ำทรพัย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชัว่ครำวในกจิกำรท่ีเป็นของส่วนตน เพือ่ประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท�ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

 ๗) กำรน�ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง เป็นกำรใช้
อิทธิพลทำงกำรเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

๒.	กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ตำมรัฐธรรมนูญฯ
 ปัญหำกำรขดักันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหำทีส่ร้ำงควำมเสยีหำยแก่ประเทศชำตเิป็นอย่ำงมำก 

ดงันัน้ ในทำงวิชำกำรจงึมีแนวควำมคิดทีจ่ะควบคมุและแก้ไขปัญหำดงักล่ำว ทัง้กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย 
โดยกำรก�ำหนดหลักกำรไว้ในรัฐธรรมนูญ กำรก�ำหนดมำตรกำรไว้ในพระรำชบัญญัติ รวมทั้งกำร 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบของประชำชนและสังคม
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  ๖คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ. ค�ำอธิบำยสำระส�ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญ. หน้ำ ๓๑.

 ส�ำหรับหลักกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญน้ัน  
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๙๒ มำตรำ ๘๐ 
ได้ก�ำหนดห้ำมมใิห้สมำชกิวฒุสิภำและสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรรบัต�ำแหน่งหรอืหน้ำทีใ่ดจำกรฐั หน่วยรำชกำร 
ของรัฐโดยมีประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้จัดกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน หรือลูกจ้ำงของห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ของทุนหรือ
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น รับสัมปทำนจำกรัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐ หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนนั้น หรือเป็น 
คู่สัญญำกับรัฐ อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยทำงอ้อม รวมทั้งรับเงินหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐเป็นพิเศษ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ก็เป็นหลักกำรส�ำคัญที่ถูกก�ำหนดไว้รัฐธรรมนูญเสมอ ซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ น้ัน กำรป้องกนักำรขดักันแห่งผลประโยชน์ก็เป็นหลกักำรส�ำคญั 
ทีถู่กก�ำหนดไว้ในรฐัธรรมนญูฯ เช่นกนั๖ โดยรฐัธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดให้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชิก
วฒุสิภำ และคณะรัฐมนตรี ต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 “มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาย่อมเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย 

ไม่อยู ่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง�าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

 หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 “มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
  (๑) ไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที ่
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  
ในธุรกิจการงานปกติ 

  (๔) ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
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 มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด 
บ�าเหนจ็ บ�านาญ เงนิปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั และมใิห้ใช้บงัคบัในกรณีที ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทน
ราษฎร หรอืวุฒสิภา หรอืกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิทีเ่กีย่วกบักิจการของสภา 
หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

 ให้น�า (๒) และ (๓) มาบงัคบัใช้แก่คูส่มรสและบตุรของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ทีด่�าเนนิการในลกัษณะผูถ้กูใช้ ผูร่้วมด�าเนนิการ หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
สมาชิกวุฒิสภาให้กระท�าการตามมาตรานี้ด้วย” 

  “มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาต้องไม่ใช้สถานะหรอืต�าแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท�าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย
หรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ืน่ หรอืของพรรคการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน

  (๒) กระท�าการในลักษณะที่ท�าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้ 
ความเห็นชอบในการจัดท�าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด�าเนินการในกิจการ 
ของรัฐสภา 
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  (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต�าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต�าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน” 

 “มาตรา ๑๘๖ ให้น�าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) การด�ารงต�าแหน่งหรือการด�าเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ�านาจของ
รัฐมนตรี 

  (๒) การกระท�าตามหน้าที่และอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นอกจากกรณตีามวรรคหน่ึง รฐัมนตรต้ีองไม่ใช้สถานะหรอืต�าแหน่งกระท�าการใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานทาง
จริยธรรม” 

  “มาตรา ๑๘๗ รฐัมนตรต้ีองไม่เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบริษทัหรอืไม่คงไว้ 
ซึง่ความเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถอืหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษัิทต่อไปตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิและต้อง
ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหน่ึงต่อไป ให้แจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับ
แต่งต้ัง และให้โอนหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรือบรษัิทดงักล่าวให้แก่นิตบิคุคลซ่ึงจัดการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์
ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  รฐัมนตรจีะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบรหิารจัดการหุน้หรอืกิจการของห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 

  มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย”

๓.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดหลกักำรป้องกันกำรขดักนั 

แห่งผลประโยชน์เอำไว้ในมำตรำ ๑๑๔ และมำตรำ ๑๘๔ ถึงมำตรำ ๑๘๗ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อป้องกัน
มิให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ และคณะรัฐมนตรี กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ 

 ส�ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำตินั้นเนื่องด้วยบทบัญญัติในมำตรำ ๒๖๓ ได้ก�ำหนด
ให้น�ำหลกักำรดงักล่ำวมำใช้บงัคบักับสมำชกิสภำนิติบญัญติัแห่งชำติด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ภำยใต้บทบญัญตัิ
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๗คณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำศึกษำ เสนอแนะ และรวบรวมควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม และเหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ตำมร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช .... (ฉบับที่ผ่ำนกำรลงประชำมติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม 
๒๕๕๙). หน้ำ ๖ – ๑๐.

ของรัฐธรรมนูญ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจึงต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ในลักษณะต่ำง ๆ กล่ำวคือ๗ 

 ประกำรแรก ควำมในมำตรำ ๑๘๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้น�ำมำใช้บังคับกับสมำชิกสภำ
นติิบัญญตัแิห่งชำตด้ิวย ทัง้นี ้ตำมบทบญัญติัในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗)  
ดังนั้น สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจึงต้องไม่กระท�ำกำรต่ำง ๆ ในเรื่อง

 - ไม่รบัหรอืแทรกแซงหรอืก้ำวก่ำยกำรเข้ำรบัสมัปทำน ไม่เข้ำเป็นคูส่ญัญำกับทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเป็นคู่สัญญำกับรัฐในลักษณะผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

  - ไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐเป็นพเิศษนอกเหนือไปจำกทีร่ฐัปฏบัิตต่ิอบคุคลอืน่ ๆ 
ในธุรกิจกำรงำนปกติ 

  - ไม่ขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน 
โดยมิชอบ

 ประกำรทีส่อง ควำมในมำตรำ ๑๘๕ ให้น�ำมำใช้บงัคับกบัสมำชิกสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตด้ิวย 
ตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗) ดังนั้น สมำชิกสภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำตจิงึต้องไม่ใช้สถำนะหรอืต�ำแหน่งก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในเรื่อง

  - กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด�ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ�ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
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 - มส่ีวนร่วมในกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ หรอืให้ควำมเหน็ชอบในกำรจัดท�ำโครงกำรใด ๆ   
ของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐสภำ 

  - กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือกำรให้พ้นจำก
ต�ำแหน่งในงำนรำชกำร หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

 ประกำรที่สำม กำรน�ำควำมในมำตรำ ๑๘๔ (๒) (๓) (๔) และมำตรำ ๑๘๕ มำใช้บังคับกับ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติดังกล่ำวมำนั้นมีข้อควรพิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้ 

 - กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๘๔ มทีัง้สิน้จ�ำนวน ๔ เหต ุแต่เหตตุำมมำตรำ 
๑๘๔ (๑) กำรไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
ต�ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำมำใช้บังคับกับสมำชิก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ทั้งนี้ ตำมควำมในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗) 

 - กำรถอืหุ้นต้องห้ำมนัน้ หมำยถงึ กำรถอืหุน้ในบรษิทัทีร่บัสมัปทำนหรอืเป็นคูส่ญัญำกับรฐั 
หรอืรฐัวิสำหกจิทีมี่ลกัษณะเป็นกำรผูกขำดตดัตอนและได้หุน้น้ันมำภำยหลงัรฐัธรรมนูญประกำศใช้แล้ว
เท่ำนั้น และยังควำมหมำยรวมถึงกำรถือหุ้นในบริษัทที่แม้จะมิได้รับสัมปทำนหรือเป็นคู่สัญญำกับรัฐ
โดยตรง แต่บริษัทนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจกำรอันเป็น 
กำรต้องห้ำมในจ�ำนวนมำกพอที่จะท�ำให้มีอ�ำนำจครอบง�ำกิจกำรของบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันเป็น 
กำรต้องห้ำมได้ ถอืเป็นกำรกระท�ำอนัต้องห้ำมโดยทำงอ้อม นอกจำกนี ้กำรถอืหุน้ต้องห้ำมแม้เพยีงหุน้เดยีว 
ก็ย่อมเป็นกำรถือหุ้นท่ีต้องห้ำมแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอ�ำนำจบริหำรหรือครอบง�ำกิจกำร หรือเป็น 
กำรซื้อในตลำดหลักทรัพย์และเป็นกำรลงทุนระยะสั้นหรือเพื่อเก็งก�ำไรก็ตำม อย่ำงไรก็ดี กำรถือหุ้นที่
เป็นกำรต้องห้ำมจ�ำกัดเฉพำะแต่หุ้นในห้ำงหุน้ส่วน หรอืในบรษัิทจ�ำกัดหรอืในบรษัิทมหำชนจ�ำกัดทีเ่ป็น
หุ้นส่วนสำมญัและหุ้นบรุมิสทิธ์ิเท่ำนัน้ แต่ไม่หมำยรวมไปถงึหุน้กู ้กำรซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดต่ำง ๆ 
ทีไ่ด้น�ำเงนิในกองทนุไปลงทนุในกิจกำรของบรษัิทอันมลีกัษณะต้องห้ำมอกีทอดหน่ึง เพรำะกำรถอืหุน้กู ้
ฐำนะของผูถ้อืหุน้กูม้ฐีำนะเป็นเจ้ำหนีข้องบรษัิทเท่ำน้ัน ไม่ได้มฐีำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไม่มสีทิธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น 

 - กำรกระท�ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ในเรื่องรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็น 
คู่สัญญำกับรัฐ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจำกที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
กำรงำนปกตจิำกรฐั มผีลใช้บงัคบักบัคูส่มรสและบตุรของสมำชกิสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติด้วย โดยคูส่มรส
และบุตรดังกล่ำวนี้หมำยถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำยและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำ
จะบรรลุนิติภำวะหรือไม่ก็ตำม แต่หำกเป็นบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรจะต้องมีกำรด�ำเนินกำร 
ในลักษณะเป็นผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้กระท�ำกำรอันเป็นเหตุต้องห้ำม

 - ข้อห้ำมไม่ให้รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐเป็นพิเศษนอกเหนือจำกที่รัฐปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนปกติ ไม่รวมถึงกำรเป็นอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกรที่ได้รับเชิญไปบรรยำย
ในมหำวิทยำลัยหรืองำนสัมมนำต่ำง ๆ โดยได้รับเงินหรือค่ำตอบแทนในอัตรำเท่ำกันกับคนอ่ืนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
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๔.	บทสรุป
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมำยและผิดต่อหลักคุณธรรมจรรยำ 

และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ดังนั้น กำรไม่ยอมรับรูปแบบกำรกำรกระท�ำที่เป็นกำรขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์เช่นนี้จึงถือเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ดียิ่ง และเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ 
มิชอบได้ตัง้แต่ต้นทำง อย่ำงไรกด็ ีสงัคมไทยบำงส่วนยงัคงไม่ให้ควำมส�ำคญักบักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรมองว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมของชำติตะวันตกที่มี 
ควำมไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำ
เนือ่งจำกสังคมไทยเป็นสังคมอปุถมัภ์มำแต่โบรำณและมกัจะไม่จ�ำแนกแยกแยะระหว่ำงเรือ่งส่วนตวักบั
เรื่องของส่วนรวมหรือระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในทัศนคติของคนเหล่ำนี้
จึงมีกำรให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของกำรกระท�ำที่เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้
ผูด้�ำรงต�ำแหน่งอำศยัอ�ำนำจหน้ำทีข่องตนกระท�ำกำรในลกัษณะทีม่กีำรขดักันแห่งผลประโยชน์อยูเ่สมอ 

 ดังนั้น แนวทำงกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ กำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยควบคู่ไปกับมำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 (๑) สังคมไทยต้องเรียนรู้ว่ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์คืออะไร และมีผลเสียอย่ำงไร 
ต่อสังคมโดยรวม

 (๒) ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจต้องเรียนรู้ลักษณะของกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ ก่อนที่จะเข้ำไปมีบทบำทในกำรตัดสินใจน้ัน กล่ำวคือ ต้องมีกำรพิสูจน์ว่ำตนเองไม่ม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในกำรตัดสินใจ

 (๓) กำรท�ำงำนต่ำง ๆ  ต้องชีว้ดักันทีผ่ลของงำน ใช้ผลงำนเป็นเกณฑ์กำรตดัสนิในทกุ ๆ  เรือ่ง 
ซึ่งจะลดปัญหำของกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ
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 (๔) ต้องปลูกฝังหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควำมพอเพียง พอประมำณ และ 
กำรไม่เบียดเบียนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 (๕) ต้องสร้ำงภมูคิุม้กนั เพรำะกำรบรหิำรจดักำรและด�ำเนนิงำนอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สำมำรถป้องกนักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ได้เป็นอย่ำงด ีดงัน้ัน จึงควรเริม่สร้ำงวฒันธรรมธรรมำภบิำล
และกำรปฏิบัติอย่ำงมีเหตุมีผลที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 สุดท้ำยนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งหลำยเหล่ำนี้ 
จะสำมำรถขจัดปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่มำกก็น้อย ทั้งนี้  
เพื่อควำมวัฒนำถำวรของประเทศชำติ และควำมสงบสุขของปวงชนชำวไทยสืบไป
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ 
โดยที่ปัจจุบัน โลกของเราได้เริ่มเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล (Digitization) อันเป็น

ผลท�าให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของสังคมมนุษย์มากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ไม่ว่าจะเป็นการค้า  
การลงทุน การประกอบธุรกิจให้บริการด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครือ่งมือทีช่่วยสนบัสนนุการท�างานของมนษุย์ดงัเช่นในอดตีทีผ่่านมาเท่านัน้ หากแต่จะ 
หลอมรวมเข้ากบัชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างแท้จรงิ และจะเปลีย่นโครงสร้างรปูแบบ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลติ การค้า การบรกิาร และกระบวนการทาง
สังคมอื่น ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลง
ของโลกดังกล่าวนี้ ท�าให้ประเทศไทยต้องเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ส�าหรับเพื่อเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก�าลังเผชิญอยู่หรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาขีดความ
สามารถของธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต การค้า และการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
การพฒันาศกัยภาพของคนในประเทศทัง้บคุลากรด้านเทคโนโลย ีบคุลากรทีท่�างานใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะต้องมีความฉลาดรู้
เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก ขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการตามนโยบายเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั
ของรัฐบาลให้เกิดการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการ

แนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย          
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ด�าเนนิธรุกจิ การด�าเนนิชวีติของประชาชน และการด�าเนนิงานของภาครฐั รวมทัง้การผลกัดนั 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความม่ังคัง่
ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป

คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอ เรื่อง “แนวทาง
การพัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย” ทัง้น้ี โดยมีวัตถปุระสงค์
เพือ่ให้ผู้อ่านได้รบัทราบและเข้าใจถงึสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมในยคุดจิิทลัของ
ประเทศไทยตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยว่ามีความเป็นมาและมีสาระส�าคัญอย่างไร ดังนี้

๑. ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ

เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนที่ท�าให้วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การน�านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใช้ในวงกว้างเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเรือ่ยมาจนกระทัง่ปัจจุบนัที่
เทคโนโลยดีจิทิลักลายเป็นส่วนหนึง่ของระบบเศรษฐกิจและสงัคม
ในทุก ๆ มิติ โดยเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา 
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อืน่ ๆ  ทีส่่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาคณุภาพชวีติของคนในสงัคม และ
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ประชาชนในชุมชน เข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ตลาด 
และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือที่มี
ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดจิิทลัหรอือาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้งด้านอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายต่าง ๆ หากประชากรและภาคธุรกิจของ
ประเทศสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศได้มากเท่าใดยิง่แสดง
ให้เห็นว่าประเทศนั้นมีความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลอันเป็นพ้ืนฐานส�าคัญต่อความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกยคุใหม่ ส�าหรบัประเทศไทยน้ันแนวโน้มการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของภาคธรุกจิและประชากรมจี�านวนผูใ้ช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอันเป็นหัวใจส�าคัญของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ประกอบธุรกิจนั้นมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ 
ในการตดิต่อสือ่สารกนัเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยใีนการประกอบธรุกจิกนั
มากขึ้น เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
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 อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจจะมีความต้องการน�า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารด้านดจิิทลัมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพของการให้บรกิาร แต่สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้กค็อื ความพร้อมของหน่วยงาน 
ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงเรื่อง
การพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เพือ่รองรบัการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก รวมทั้งปัญหา 
ภัยคกุคามรปูแบบใหม่ทีม่าพร้อมกบัเทคโนโลยซีึง่มรีปูแบบการกระท�าความผดิทีม่คีวาม 
ซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 ดังนั้น การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต  
การด�าเนนิธุรกจิ การค้า การบรกิาร การศกึษา การสาธารณสขุ การบรหิารราชการแผ่นดนิ 
รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ จึงเป็นสิ่งส�าคัญซ่ึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอนัจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

๒.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
รัฐบำล 

   ประเทศไทยภายใต้การน�าของรฐับาลชดุทีม่ ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศในทุกมิติของการพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงัคม โดยรฐับาลได้ตระหนักถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัมาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการปฏริปูประเทศไทยไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
ซึ่งรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล โดยก�าหนดไว้ในข้อ ๖.๑๘ ว่า “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวาง
รากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ทุกภาค
เศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส�าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี 
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

 ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานด้านนีเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิล 
และเป็นรูปธรรมสูงสุด คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารร่วมกับกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการ 
ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปล่ียนแปลงวิธีการด�าเนินธุรกิจ การด�าเนินชีวิตของ
ประชาชน และการด�าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ข่งขันได้ในเวทโีลก และความม่ันคงทางสงัคมของประเทศต่อไป

  โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ 
มิใช่เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับประเทศไทย หากแต่เป็นการต่อยอด 
การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท�ามาอย่างต่อเนื่อง  
โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ทัง้จากภาครฐั ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและ
สงัคมก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ไปสูย่คุดจิทิลั และหลากหลาย 
ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ ก�าลังแข่งขันกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงมุ ่งหวังปฏิรูป
ประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของ
ประเทศผ่านการลงทุนคร้ังใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคน 
มีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้
ประโยชน์จากนวตักรรมดจิิทลัอย่างเตม็ศกัยภาพ จนถงึการผลกัดันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และ 
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 นอกจากการจัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว รัฐบาล
ชุดปัจจุบัน ยังมีแผนในการผลักดันกฎหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม
ดิจทัิล รวมจ�านวน ๑๐ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ประกอบด้วย
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ พ.ศ. ....

 (๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (๓) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
 (๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 (๕) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. ....
 (๖) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 (๗) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....
 (๘) ร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ....
 (๙) ร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบ

กจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และ
  (๑๐) ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 โดยขณะนี้ มีร่างพระราชบัญญัติที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแล้ว จ�านวน ๓ ฉบับ คือ
	 (๑)	พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	
 โดยพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้มีการเสนอต่อประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อ
วันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยพระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคอื 
มีผลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัพธุที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว
มีหลักการและเหตุผลที่ส�าคัญ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน
ดจิทิลัได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ 
ส่งผลต่อฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงหน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคธรุกิจต่างมคีวามต้องการน�าระบบเทคโนโลยด้ีานดจิิทลัดังกล่าวมาใช้ในการ 
พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพของการให้บรกิาร เพือ่ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รบั 
หรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขาดการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในด้านดจิิทลัอย่างเป็นระบบทีจ่ะสามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ดงัน้ัน เพือ่ให้การพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
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สงัคมของประเทศครอบคลุมการด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงานและส่งเสรมิกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ 

	 (๒)	 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ๑๗) 
พ.ศ.	๒๕๕๙	(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

  โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้มีการเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  
โดยมผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคอื มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลที่
ส�าคัญ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล
ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สงัคม ฐานความรู ้และขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยหน่วยงานภาครฐั 
และภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่จ�ากัดเฉพาะเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐ 
ท�าหน้าท่ีบูรณาการกลไกต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด�าเนินการไปใน
ทศิทางเดียวกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้มี
กระทรวงที่มีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้อง
ด�าเนนิการปรบัโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้มขีอบเขต
อ�านาจหน้าที่มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 (๓)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร	์
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐ 

   โดยพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีได้มกีารเสนอต่อประธานสภานิตบิญัญติั
แห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และ
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สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณาและมมีตเิหน็สมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลที่ส�าคัญ คือ โดยที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
มบีทบญัญตับิางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการกระท�าความผิดที่มีความซับซ้อน 
มากขึน้ตามพฒันาการทางเทคโนโลยซีึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และโดยทีม่กีารจดัตัง้ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและ
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ สมควรปรบัปรงุบทบญัญติัในส่วนทีเ่ก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย ก�าหนด
ฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�าหนดโทษของ
ความผดิดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการท�าให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓.	แนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม					 
 นอกจากที่รัฐบาลจะได้ด�าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจทิลัของรฐับาลข้างต้นแล้ว ยงัมแีนวทางในการพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักการพื้นฐานเพื่อ
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของ
เทคโนโลยดีจิทิลั การประกันการเข้าถงึของคนทกุกลุม่ การวางแผนจากข้อมลูความพร้อม 
ของประเทศ และการรวมพลงัทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ ท้ังน้ี  
แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ในภาพรวม ๔ ประการ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ 

	 (๑)	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
ก้าวทนัเวทโีลกด้วยการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดจิทัิลเป็นเครือ่งมอืหลกัในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต	การบริการ	
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	 (๒)	สร้างโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมลูข่าวสารและบรกิาร
ต่าง	ๆ	ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

		 (๓)	พัฒนาทนุมนุษย์สู่ยคุดิจทัิล	ด้วยการเตรยีมความพร้อมให้บุคลากร
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ในยุคดิจิทัล

		 (๔)	ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการของภาครัฐ	 
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู	เพือ่ให้การปฏบิตังิานเกดิความ
โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

 อย่างไรกต็าม การพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยนัน้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ให้สอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจาก
เทคโนโลยดีจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้แผนพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก�าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือ
ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่	๑	Digital	Foundation ประเทศไทยลงทุน	
และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ในมิตด้ิานเศรษฐกจินัน้ เป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบท
ในการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึงการส่งเสริมให ้
กลุ่มธรุกิจทีย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลัมากนักให้เข้ามาสูร่ะบบเศรษฐกิจ
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

 ระยะที	่๒	Digital	Thailand	I	:	Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
มส่ีวนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลัตามแนวทางประชารฐั ในมติด้ิานเศรษฐกจินัน้ 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีจิทัิลและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Data-Driven) และเตรยีมความพร้อม
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่การท�าธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation-Driven Entrepreneur หรือ Technology 
Startup) ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย

 ระยะที่	๓	Digital	Thailand	II	:	Full	Transformation ประเทศไทย
ก้าวสูดิ่จทิลัไทยแลนด์ทีข่บัเคลือ่นและใช้ประโยชน์จากนวตักรรมดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ ในมติด้ิานเศรษฐกจิ ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทนุดจิทิลั 
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ภาคอตุสาหกรรมสามารถน�าเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของการ
ท�างานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ในยคุ ๔.๐ และภาคการเกษตรทัว่ประเทศ ตัง้แต่ขนาดใหญ่ลงไปจนถงึขนาดเลก็มกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบสูก่ารท�าการเกษตรแบบอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ขณะเดยีวกัน 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถน�านวัตกรรมดิจิทัล
เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises : IDE) จนสามารถเข้าไปมี
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้

 ระยะท่ี	๔	Global	Digital	Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุม่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคมอย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า  
การผลติ การลงทนุ หรอืการจ้างงาน ท�าให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลาง
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  
การพฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัอาจส่งผลต่อการน�าหุน่ยนต์และระบบอจัฉรยิะมาทดแทน
ก�าลังคนในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการเป็นจ�านวนมาก 

  

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
   เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก�าหนดกรอบ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ให้การขบัเคลือ่นการพฒันาดจิิทลัของประเทศไทยบรรลผุล 
จ�านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้สามารถ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และแผนงานเพื่อด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ	 โดยมุ ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง  
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยก�าหนดให้
เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ี ในระยะยาวโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ 
ถนน ไฟฟ้า น�้าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคนและทุกสรรพสิ่ง  
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ

  (๑) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
มีความทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
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  (๒) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค 
และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลก

  (๓) จดัให้มนีโยบายและแผนบรหิารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน คลืน่ความถี่ 
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  (๔) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั	มุง่กระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิลัในการลดต้นทนุการผลิตสินค้าและบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ 
รปูแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการสร้างระบบนิเวศ
ส�าหรบัธรุกจิดจิิทลั เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคธรุกิจไทยทีจ่ะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอตัราการ
จ้างงานของไทยอย่างยัง่ยนืในอนาคต โดยยทุธศาสตร์น้ีประกอบด้วย 
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ

 (๑) เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคธรุกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ

  (๒) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)  
ให้เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

  (๔) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

		 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล	 มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร  
ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบรกิารต่าง ๆ  ของรฐัผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั มข้ีอมลู องค์ความรู ้ทัง้ระดบั
ประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมปีระชาชนทีรู่เ้ท่าทนัข้อมลูข่าวสาร และมทีกัษะ
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ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทัลอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม โดยยทุธศาสตร์นี ้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ

  (๑) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ  
กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

  (๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์  รวมถงึความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และแยกแยะข้อมลู
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี

  (๓) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทีป่ระชาชนเข้าถงึได้อย่างสะดวก ผ่านทัง้ระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสยีง 
และสื่อหลอมรวม

  (๔)  เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและ
ประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  (๕) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง 
และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 โดยมุ่งใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา น�าไปสู่การหลอมรวม
การท�างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม
การบรหิารบ้านเมือง และเสนอความคดิเห็นต่อการด�าเนินงานของภาครฐั โดยยุทธศาสตร์น้ี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ 

  (๑) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรอืผูใ้ช้บรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิารทีอ่�านวยความสะดวกต่อประชาชน  นกัธรุกจิ 
และนักท่องเที่ยว

  (๒) ปรับเปลี่ยนการท�างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มี
ประสทิธิภาพ และธรรมาภบิาลโดยเน้นบรูณาการ การลงทนุในทรพัยากร การเช่ือมโยง 
ข้อมูล และการท�างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน

  (๓) สนับสนุนให้มกีารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open 
Data และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการ
ท�างานของรัฐ
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  (๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service 
Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

		 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิลั	โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาก�าลงัคนวยัท�างานทกุสาขาอาชพี ทัง้บคุลากร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชพี และการพฒันาบคุลากรในสาขาเทคโนโลยดีจิทิลั
โดยตรง ให้มีความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ในระดบัมาตรฐาน
สากลเพื่อน�าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ

  (๑) พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยดีจิิทลัให้แก่บคุลากร
ในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร
ทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย

  (๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยเีฉพาะด้าน ให้แก่บคุลากรในสายวิชาชพีด้านเทคโนโลยี
ดิจทิลั ทีป่ฏบิตังิานในภาครฐัและเอกชน เพือ่รองรบัความต้องการ
ในอนาคต

  (๓) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร

		 ยทุธศาสตร์ที	่๖	สร้างความเชือ่ม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจทัิล	โดยมุง่เน้น
การมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์สากล เพือ่อ�านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการประกอบกิจกรรมและท�าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มข้ึน 
ในอนาคต โดยยทุธศาสตร์นีป้ระกอบด้วยแผนงานเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ

 (๑) ก�าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบยีบ และกตกิาด้านดิจิทลัให้มคีวามทนัสมยั
และมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้
ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม

  (๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม

 (๓) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ ด้วยการสร้างความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค
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 อย่างไรก็ดี การที่ประเทศไทยจะสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดน้ันเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือความพร้อมทาง
วิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และความสามารถ 
ในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของประเทศในอนาคต ดังนั้น  
ในการจดัท�าแผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมจึงต้องมีการประเมนิสถานภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนาด้านดิจิทัลด้วย

บทสรุป  
การท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด�าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม การอตุนุยิมวทิยา การสถติ ิและราชการอืน่ได้จดัท�าแผนพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาและผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึง่รวมถงึการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ทางความคดิในทกุภาคส่วน การปฏริปูกระบวนการ 
ทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ได้มีข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน้ันควรพิจารณาเรื่องการลดภาษีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาว ส่วนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี ควรมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัคอมพวิเตอร์
ในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน และควร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมทั้งโปรแกรม 
ด้านงานเอกสาร เช่น Word Processing, Spread Sheet ที่พัฒนาโดยประเทศไทย  
และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นในประเทศ  

นอกจากนี ้การจัดท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันายทุธศาสตร์ควร
ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการด�าเนินงานตามโครงการ ระยะเวลาที่จะใช้ในการ
ด�าเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณให้มีความชัดเจน โดยจะต้องไม่ทับซ้อนกับ
ภารกจิทีแ่ต่ละส่วนราชการก�าลงัด�าเนินการอยูแ่ล้ว ควรมกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในแผนดงักล่าวกบัทกุภาคส่วนทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค มกีารตดิตามและประเมนิ
ผลอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการพฒันาระบบและการเชือ่มโยงข้อมูลตามแผนรัฐบาลดจิทิลั 
ต้องด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (TH e-GIF) เพื่อให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เป็นต้น ประกอบกับ 
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แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย        

จุลนิติ

ในอนาคตหากได้มีการผลักดันกฎหมายทีเ่กีย่วข้องครบถ้วนด้วยแล้ว แนวทางการพฒันา
ดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดงักล่าวก็จะสมัฤทธิผ์ลดังทีต่ัง้เป้าหมายไว้และจะท�าให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในท้ายที่สุด

 
เอกสารอ้างอิง

•  การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เอกสารประกอบการประชุมผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

•  แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
สืบค้นจากเว็บไซต์ www.mict.go.th เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

•  แผน Digital Economy ส�านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) สบืค้น
จากเว็บไซต์ https://www.ega.or.th/th/profile/2008/ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

•  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
•  มติคณะรฐัมนตร ีเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สบืคน้จากเวบ็ไซต ์http://www.cabinet. 

soc.go.th/soc/Program2 เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

  ๑ ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๖๘/๒๕๓๖. 
 ๒ ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๘๒๙/๒๕๕๖.
 ๓ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๔.

  ตำมที่มักจะปรำกฏเป็นข่ำวในปัจจุบันจำกกำรน�ำเสนอข่ำวของสื่อมวลชนแขนงต่ำง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องกบักระบวนกำรยตุธิรรมของบ้ำนเมอืงในกรณต่ีำง ๆ  ทีม่คีวำมส�ำคญั เช่น กรณทีีบ่คุคลได้รบั
ควำมเสยีหำยเนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผดิอำญำของผูอ้ืน่โดยตนมไิด้มส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิ
หรือกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยในคดีอำญำและถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี แต่ต่อมำ 
มีค�ำพพิำกษำอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้ว่ำข้อเทจ็จริงฟังเป็นท่ียตุว่ิำ จ�ำเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิหรอืกำรกระท�ำ
ของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด หรือศัพท์ทำงสื่อมวลชนเรียกว่ำ “การตกเป็นแพะในคดีอาญา” เช่น  
คดฆีาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน๑ ซึ่งเป็นคดีที่มีกำรด�ำเนินคดีจ�ำเลยผิดตัวที่โด่งดังมำกในอดีต  
โดยคดีนี้จ�ำเลยทั้ง ๔ คน ถูกศำลชั้นต้นพิพำกษำประหำรชีวิตแต่ญำติของจ�ำเลยยื่นอุทธรณ์ ต่อมำ 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้องจ�ำเลยท้ังหมด แต่ให้ขังระหว่ำงรอฎีกำเป็นเวลำ ๖ ปี จนกระทั่งในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศำลฎีกำมคี�ำพิพำกษำว่ำทัง้หมดเป็นผูบ้รสุิทธิแ์ละไม่มคีวำมผดิใด ๆ แต่ในระหว่ำงถกูคุมขัง 
มีจ�ำเลยบำงคนเสียชีวิตในเรือนจ�ำ จ�ำเลยบำงคนถูกปล่อยตัวมำแล้วภำยหลังก็เสียชีวิตเนื่องจำก 
โรคทีต่ดิมำจำกเรอืนจ�ำ จ�ำเลยบำงคนถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยจนพกิำรตลอดชวีติ และคดล่ีำสดุทีโ่ด่งในขณะนี้ 
คอื คดนีำงจอมทรพัย์ แสนเมอืงโคตร๒  อดีตครโูรงเรียนแห่งหนึง่ในอ�ำเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร 
ที่ถูกศำลชั้นต้นพิพำกษำจ�ำคุก ๓ ปี ๒ เดือน ในคดีขับรถโดยประมำทท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย ต่อมำ
ศำลอุทธรณ์พพิำกษำกลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ขงัจ�ำเลยไว้ระหว่ำงฎกีำและศำลฎกีำพพิำกษำกลบั ให้บงัคบัคดี
ไปตำมค�ำพพิำกษำศำลช้ันต้นท�ำให้ถกูจ�ำคกุต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รบัอภยัโทษออกมำเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมเวลำอยูใ่นคกุ ๑ ปี ๖ เดอืน และภำยหลงัได้มผีูอ้้ำงว่ำ เป็นผูก้ระท�ำควำมผดิในคดดีงักล่ำว ท�ำให้ปัจจุบัน
คดน้ีีอยูใ่นระหว่ำงกำรเข้ำสู่กระบวนกำรขอรือ้ฟ้ืนคดตีำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรร้ือฟ้ืนคดอีำญำขึน้พจิำรณำใหม่
และหำกศำลฎีกำมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลย 
ไม่เป็นควำมผิด กรณีน้ีผู้ที่ตกเป็นจ�ำเลยก็จะเข้ำข่ำยเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนตำมพระรำชบัญญัต ิ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม่ตัดสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่๓ 

การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

 จำกคดีฆำตกรรมนำงสำวเชอร่ีแอน ดันแคน ซึ่งคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
ในระหว่ำงกำรต่อสูค้ด ีผู้ทีต่กเป็นผูต้้องหำหรอืจ�ำเลยต้องสญูเสยีอสิรภำพขำดโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ในกำรด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวนมำกและได้รับผลกระทบทำงสงัคมอย่ำงรนุแรง 
จ�ำเลย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวถูกสังคมรังเกียจไม่สำมำรถจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
สิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจผู้เสียหำยและบุคคลในครอบครัว
เป็นอย่ำงมำก
 จำกเหตกุำรณ์ดังกล่ำว ภำยหลงัต่อมำประเทศไทยจงึได้มกีำรตรำ “พระราชบญัญตัค่ิาตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”๔ ขึ้น ทั้งน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหำยหรือจ�ำเลยในคดีอำญำสำมำรถร้องขอให้รัฐเยียวยำควำมเสียหำยได้  
และต่อมำได้มกีำรตรำพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ ซึ่งเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
เพือ่ให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำสำมำรถกระท�ำ
ได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 คอลัมน์เกร็ดกฎหมำยน่ำรู้ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “การเยียวยาจ�าเลยในคดีอาญาตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” เพือ่ให้ผูอ่้ำนได้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
แนวคดิในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูเ้สยีหำยขององค์กำรสหประชำชำตแิละนำนำอำรยประเทศ และ
แนวคิดและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนควำมเสียหำยโดยรัฐให้แก่ผู ้เสียหำยในประเทศไทย ตลอดจน 
หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทน 
ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

   ๑. แนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายขององค์การสหประชาชาติ๖ 
   องค์กำรสหประชำชำติโดยมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ ที่ ๔๐/๓๔ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ประกำศรับรองปฏิญญำสำกล 
ว่ำด้วยหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอำชญำกรรม 
“เหยื่ออำชญำกรรม” และกำรใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principle of Justice For 
Victims of Crime and Abuse of Power) เพื่อก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติต่อผู้เสียหำยนับเป็น
ครั้งแรกในระดับระหว่ำงประเทศที่มีกำรยอมรับสิทธิของผู้เสียหำยในกระบวนกำรยุติธรรม โดยมี 
สำระส�ำคัญเกีย่วกบัมำตรกำรให้ควำมคุม้ครอง ช่วยเหลอื ทดแทนและเยยีวยำแก่ผูเ้สยีหำยในคดอีำญำหรอื

 ๔ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี ๑๑๘ ตอนท่ี ๑๐๔ ก หน้ำ ๒๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔.
 ๕ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับท่ี ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก หน้ำ ๑ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๙.
 ๖ สุภกิจ เจริญเวช, “กำรช่วยเหลือผู้เสียหำยในคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน 
และค่ำใช้จ่ำยแกจ่�ำเลยในคดอีำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ : ศกึษำเฉพำะกรณผีูเ้สยีหำยทีไ่ดร้บักำรชว่ยเหลอืในเขตกรงุเทพมหำนคร” วทิยำนพินธ ์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิตย์ สำขำกำรบริหำรงำนยุติธรรม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๒๕๕๓ หน้ำ ๑๘ – ๑๙.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

อำชญำกรรม ๔ ประกำร ได้แก่ ประกำรแรก กำรเข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมและกำรปฏบิติัอย่ำงเป็นธรรม 
(Access to Justice and Fair Treatment) ประกำรที่สอง กำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้เสียหำยใน 
คดอีำญำโดยผู้กระท�ำผิด (Restitution) ประกำรทีส่ำม กำรชดเชยควำมเสยีหำยโดยรัฐ (Compensation) 
และ ประกำรที่สี่ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (Assistance)

   ๒. แนวคิดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายของนานาอารยประเทศ๗ 
   ๒.๑ สหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมำ ประเทศสหรัฐอเมริกำในทุกมลรัฐ 
ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้เสียหำยหรือเหยื่ออำชญำกรรม หลำยมลรัฐได้จัดให้มีควำมคุ้มครองสิทธิของ 
ผูเ้สยีหำยไว้ในรัฐธรรมนญูของมลรฐั และจ�ำนวน ๕๐ มลรฐั มกีฎบัตรว่ำด้วยสทิธขิองเหยือ่ (Victims’ Bill 
of Rights) นอกจำกนี้รัฐต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ๔๓ มลรัฐ ได้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยกำรทดแทนควำมเสียหำย
ให้แก่เหยื่ออำชญำกรรมโดยรัฐ
   ๒.๒ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกของโลกที่จัดตั้งระบบกำรทดแทนค่ำเสียหำย 
ให้แก่เหยือ่อำชญำกรรมโดยรฐัขึน้ คือ Compensation of Persons Injured by Certain Criminal Act, 
and of Dependents of Persons Killed by Such Acts 1963 หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ  ว่ำ Criminal Injuries 
compensation Act 1963 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะมีองค์กรในรูปคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำย 
ค่ำตอบแทน โดยค�ำสั่งของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด
   ๒.๓ ประเทศองักฤษ มบีทบญัญตักิฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคือ Criminal Injuries 
Compensation Act 1988 โดยมี Criminal Injuries Compensation Board ซ่ึงเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะกึ่งตุลำกำรเป็นผู้พิจำรณำจ่ำยเงินค่ำตอบแทนและค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด
   ๒.๔ ประเทศแคนาดา รัฐวิกตอเรีย มีบทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำทดแทน คือ 
Criminal Injuries Compensation Act. R.S.B.C 1996 โดยจ่ำยค่ำตอบแทนถึงควำมเสียหำยทุกชนิด
ที่เกิดขึ้น
   ๒.๕ ประเทศญีปุ่น่ มกีฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิชดเชยแก่เหยือ่อำชญำกรรม Crime Victims 
Benefit Payment Law 1980 โดยมีคณะกรรมกำรจัดตั้งในรูปคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยแห่งชำติ

   ๓. แนวคดิและการจ่ายค่าตอบแทนความเสยีหายโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหายในส่วนของประเทศไทย๘ 

   แนวคดิเรือ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนควำมเสยีหำยโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหำยของประเทศไทยเริม่มำ
จำกกฎหมำยตรำสำมดวงที่ก�ำหนดไว้ว่ำ “มีโจรปล้นเรือนแห่งใด ฆ่าฟันเจ้าของทรัพย์ตายในจังหวัด
แขวงเมืองใด ให้ผู้รักษาเมืองแลชาวบ้าน จับเอาตัวผู้ร้ายให้ได้ ถ้าแลผู้รั้งกรมการ ชาวบ้านเอาตัว 
ผู้ร้ายมิได้ไซ้ ให้ผู้รักษาเมือง ผู้รั้งกรมการ แลชาวบ้านใช้ทุนทรัพย์ซึ่งผู้ร้ายปล้นของราษฎรไปนั้น”

 ๗ ช่ืนอำรี ชุมจิตร “ปัญหำในกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย
ในคดีอำญำ : ศึกษำเฉพำะกำรใช้สิทธิอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ในกรณีผู้เสียหำยย่ืนค�ำร้องขอรับค่ำตอบแทนแล้วภำยหลัง
ถึงแก่ควำมตำย” ผลงำนกำรอบรมหลักสูตร “ผู้พิพำกษำผู้บริหำรในศำลช้ันต้น” รุ่นท่ี ๑๓ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม 
ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม.
 ๘ เพ่ิงอ้ำง.
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

   ต่อมำ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐบำลได้รเิริม่ให้มกีฎหมำยสงเครำะห์ผูป้ระสบภยัเนือ่งจำกกำรช่วยเหลอื
รำชกำร กำรปฏิบัติงำนให้แก่ชำติ และกำรปฏิบตัติำมหน้ำทีม่นุษยธรรมขึน้ โดยตรำเป็นพระรำชบญัญตัิ
สงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบัติงำนให้แก่ชำติ และกำรปฏิบัติตำม
หน้ำที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นใช้บังคับ แต่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวก็ยังมีข้อบกพร่อง ไม่สำมำรถ
เยียวยำผู้เสียหำยที่ประชำชนได้รับควำมเสียหำยโดยตรงเนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้ให้ควำมคุ้มครอง
เฉพำะผู้ที่เข้ำช่วยเหลือรำชกำรหรือบุคคลท่ีเข้ำกระท�ำด้วยมนุษยธรรม แต่ถ้ำเป็นประชำชนที่ได้รับ 
ควำมเสียหำยจำกอำชญำกรรมโดยตรงแล้วจะไม่ได้รับกำรเยียวยำ ทั้งที่เป็นผู้สุจริตมิได้เก่ียวข้องกับ
กำรกระท�ำควำมผิด ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำตอบแทนจำกรัฐได้ ต่อมำเมื่อมีกำรบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้น
จงึมกีำรรบัรองสิทธินีโ้ดยตรง จงึได้มีกำรตรำพระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔
   ส�ำหรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผูเ้สยีหำยโดยรฐัให้แก่ผูเ้สยีหำยในคดีอำญำของประเทศไทย 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือเยียวยำควำมเสียหำยโดยรัฐ (Compensation) นั้น เหตุผลในกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่บทบัญญัติมำตรำ ๒๔๕ และมำตรำ ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ
ของบุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของบุคคลอ่ืนโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น และไม่มีโอกำสได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยทำงอื่น ดังนั้นเพื่อ
ให้กำรรบัรองสิทธิดงักล่ำวเป็นไปตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือทำงกำรเงินเฉพำะบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยและจิตใจจำกกำร 
กระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อื่น โดยที่บุคคลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น 
   การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกำรรับรองสิทธิที่จะได้รับ 
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐของบุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำยหรือ “ผู้เสียหำย” หรือเหยื่ออำชญำกรรมจำก
กำรกระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อืน่ โดยทีผู่เ้สยีหำยมไิด้มส่ีวนเก่ียวข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิ และไม่มี
โอกำสได้รบัค่ำบรรเทำควำมเสียหำยโดยทำงอืน่ อนัเน่ืองจำกผูเ้สยีหำยทีต่กเป็นเหยือ่ของอำชญำกรรม
ต้องได้รบัเครำะห์กรรมแล้วยงัต้องด�ำเนินกำรด้วยตนเองในกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำยจำกผูก้ระท�ำควำมผดิ
อำญำ ซึ่งบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่สำมำรถจับกุมหรือน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดทำงอำญำมำลงโทษได้  
หรือผู้กระท�ำควำมผิดทำงอำญำไม่อยู่ในฐำนะที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้ได้เนื่องจำกยำกจนหรือถูกจ�ำคุก 
ท�ำให้ผู ้เสียหำยได้รับควำมเดือดร้อนซึ่งรัฐต้องมีส่วนร่วมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหำยด้วยเพรำะ 
ไม่สำมำรถให้ควำมคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้เสียหำยได้ และถือเป็นสวัสดิกำรประเภทหนึ่งของสังคมที่รัฐ
ต้องจดัให้ โดยมจีดุมุง่หมำยให้ควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนกำรเงนิเฉพำะบคุคลทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยแก่ชวีติ
ร่ำงกำยและจิตใจจำกกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อ่ืน โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำหนดให้ม ี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม เรียกว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย 
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ และให้มีอ�ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน 
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ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบญัญติัน้ี โดยมผีลบงัคบัใช้เมือ่วันที ่๑๓ พฤศจกิำยน 
๒๕๔๔ เป็นต้นมำ
   ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย 
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึน้มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที ่๒๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผลในกำรประกำศใช้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีกำรแจ้ง
สทิธกิำรได้รบัค่ำตอบแทน หรอืค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบญัญตัน้ีิแก่ผูเ้สยีหำยหรอืทำยำท 
ซึง่ได้รบัควำมเสยีหำย หรอืแก่จ�ำเลยทีศ่ำลมคี�ำสัง่อนุญำตให้ถอนฟ้อง หรอืศำลมคี�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุว่ำ
จ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ  
และเพ่ิมอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรในกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย 
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำตำมควำมเหมำะสม รวมถงึก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละ
กำรด�ำเนินกำรของคณะอนกุรรมกำร รวมท้ังกำรใช้สทิธิอุทธรณ์ค�ำวินิจฉยัของคณะอนุกรรมกำรดงักล่ำว 
ตลอดจนก�ำหนดวิธีกำรยื่นค�ำขอรับค่ำตอบแทนค่ำทดแทน หรือค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุงรำยกำรท้ำย
พระรำชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำสำมำรถกระท�ำได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

   ๔. ค�านิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
   “จ�าเลย” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศำลว่ำได้กระท�ำควำมผิดอำญำ
   “ค่าทดแทน” หมำยควำมว่ำ เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดทีจ่�ำเลยมสีทิธไิด้รบัเนือ่งจำก
กำรตกเป็นจ�ำเลยในคดีอำญำและถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี และปรำกฏว่ำค�ำพิพำกษำถึงที่สุด
ในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด 

   ๕. ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้๙ คือ
   ๕.๑ เป็นจ�าเลยทีถ่กูด�าเนนิคดโีดยพนกังานอยัการกล่ำวคอืตกเป็นจ�ำเลยในคดทีีพ่นกังำน
อยักำรหรอือยักำรทหำรเป็นโจทก์ฟ้องคดหีำกเป็นจ�ำเลยในคดทีีร่ำษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดอีำญำย่อมไม่มี
สิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
   ๕.๒ จ�าเลยถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ
   ๕.๓ ปรากฏหลักฐานชดัเจนว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิแยกพจิารณาได้ ๒ กรณี คอื 

 ๙ พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๒๐.
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   ๑) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู ้กระท�าความผิดและมีการถอนฟ้อง 
ในระหว่างด�าเนินคดี
   ๒)  ปรากฏข้อเทจ็จรงิตามค�าพพิากษาอนัถงึท่ีสดุในคดีนัน้ว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิ
หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิดแต่มิใช่กรณีโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนยืนยันได้ว่ำจ�ำเลยเป็น
ผูก้ระท�ำควำมผิดตำมทีโ่จทก์ฟ้องเช่นศำลยกฟ้องโจทก์เพรำะพยำนหลกัฐำนของโจทก์ฟังไม่ได้ว่ำจ�ำเลย
กระท�ำผิดหรือกรณีที่ศำลสงสัยไม่แน่ใจในพยำนหลักฐำนว่ำจ�ำเลยเป็นผู ้กระท�ำผิดหรือไม่โดย 
ยกประโยชน์แห่งควำมสงสยัให้เป็นผลดแีก่จ�ำเลยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๒๒๗๑๐ 
และยกฟ้องโจทก์กรณีดังกล่ำวข้อเท็จจริงยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู ้กระท�ำควำมผิด 
ดังนั้นจ�ำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย๑๑ 
   อนึ่ง ในคดีท่ีมีจ�าเลยหลายคนจ�ำเลยท่ีถึงแก่ควำมตำยก่อนศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดและ
คณะกรรมกำรเห็นสมควรจ่ำยค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยให้แก่จ�ำเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ำเป็นเหตุอยู่ใน
ลักษณะคดี จ�ำเลยที่ถึงแก่ควำมตำยนั้นมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย

   ๖. ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
   จ�ำเลยที่ถูกคุมขังระหว่ำงพิจำรณำภำยหลังพิสูจน์ได้ว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยดังนี้๑๒ 
   (๑) ค่ำทดแทนกำรถูกคุมขังให้ค�ำนวณจำกจ�ำนวนวันที่ถูกคุมขังในอัตรำที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
กำรกักขงัแทนค่ำปรบัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐ ซ่ึงแก้ไขโดยพระรำชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๓ คือ อัตรำวันละ ๕๐๐ บำท

 ๑๐ ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๒๗ บญัญตัว่ิำ 
 “มำตรำ ๒๒๗ ให้ศำลใช้ดลุพินิจวนิิจฉยัชัง่น�ำ้หนกัพยำนหลกัฐำนทัง้ปวงอย่ำพพิำกษำลงโทษจนกว่ำจะแน่ใจว่ำมกีำรกระท�ำผดิจรงิ
และจ�ำเลยเป็นผูก้ระท�ำควำมผดินัน้ เมือ่มคีวำมสงสยัตำมสมควรว่ำจ�ำเลยได้กระท�ำผดิหรอืไม่ให้ยกประโยชน์แห่งควำมสงสยันัน้ให้จ�ำเลย”.
 ๑๑ พรรลอง มัน่ด ี“เพือ่ควำมยตุธิรรม” พมิพ์ครัง้ที ่๑ (ส�ำนกัพิมพ์นติธิรรม ; กรงุเทพมหำนคร, พฤษภำคม ๒๕๔๘) หน้ำ ๘๒.
 ๑๒ พระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผู้เสยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำพ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๒๑.
 ๑๓ มำตรำ ๓๐ ของประมวลกฎหมำยอำญำ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบบัที ่๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ บญัญตัว่ิำ 
 “มำตรำ ๓๐ ในกำรกักขงัแทนค่ำปรบั ให้ถอือตัรำห้ำร้อยบำทต่อหนึง่วนั และไม่ว่ำในกรณคีวำมผดิกระทงเดยีวหรอืหลำยกระทง 
ห้ำมกกัขังเกนิก�ำหนดหนึง่ปี เว้นแต่ในกรณทีีศ่ำลพพิำกษำให้ปรบัต้ังแต่สองแสนบำทข้ึนไป ศำลจะสัง่ให้กกัขังแทนค่ำปรบัเป็นระยะเวลำ 
เกนิกว่ำหนึง่ปีแต่ไม่เกนิสองปีก็ได้
 ในกำรค�ำนวณระยะเวลำนัน้ ให้นบัวนัเริม่กกัขงัแทนค่ำปรบัรวมเข้ำด้วยและให้นบัเป็นหนึง่วนัเตม็โดยไม่ต้องค�ำนงึถงึจ�ำนวน
ช่ัวโมง
 ในกรณทีีผู่ต้้องโทษปรบัถกูคมุขงัก่อนศำลพพิำกษำ ให้หกัจ�ำนวนวนัทีถ่กูคมุขงันัน้ออกจำกจ�ำนวนเงนิค่ำปรบั โดยถอือตัรำ 
ห้ำร้อยบำทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู ้นั้นต้องค�ำพิพำกษำให้ลงโทษทั้งจ�ำคุกและปรับในกรณีเช่นว่ำนี้ ถ้ำจะต้องหักจ�ำนวนวันท่ีถูก 
คมุขังออกจำกเวลำจ�ำคกุตำมมำตรำ ๒๒ กใ็ห้หกัออกเสยีก่อนเหลอืเท่ำใดจงึให้หกัออกจำกเงนิค่ำปรบั
 เมือ่ผูต้้องโทษปรับถกูกักขงัแทนค่ำปรับครบก�ำหนดแล้ว ให้ปล่อยตวัในวนัถดัจำกวนัทีค่รบก�ำหนดถ้ำน�ำเงนิค่ำปรบัมำช�ำระครบแล้ว 
ให้ปล่อยตวัไปทันท”ี. 
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   (๒) ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรรักษำพยำบำลให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท
โดยให้รวมถึงค่ำห้องและค่ำอำหำรในอัตรำวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท หำกควำมเจ็บป่วยของจ�ำเลย 
เป็นผลโดยตรงจำกกำรถูกด�ำเนินคดี๑๔ 
   (๓) ค่ำฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจให้จ่ำยเท่ำทีจ่่ำยจรงิ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท
โดยให้รวมถึงค่ำห้องและค่ำอำหำรในอัตรำวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท หำกควำมเจ็บป่วยของจ�ำเลย 
เป็นผลโดยตรงจำกกำรถูกด�ำเนินคดี๑๕ 
   (๔) ค่ำขำดประโยชน์ท�ำมำหำได้ระหว่ำงถูกด�ำเนินคดีให้จ่ำยในอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในท้องที่
จงัหวัดทีป่ระกอบกำรงำน ณ วันทีไ่ม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ นบัแต่วนัทีไ่ม่สำมำรถประกอบกำรงำน
ได้ตำมปกติ๑๖ 
   (๕) ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินคดี๑๗ 

      - ค่ำทนำยควำม ให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำตำมตำรำงดังนี้

 ๑๔ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๑). 
 ๑๕ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๒).
 ๑๖ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๓).
 ๑๗ กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และอตัรำในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 
ในคดีอำญำ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๖ (๔).

คดีประเภทที่ ๑ คดีที่มีอัตรำโทษประหำรชีวิต  อตัรำขัน้ต�ำ่เรือ่งละ ๘,๐๐๐ บำท
 อตัรำขัน้สงูเร่ืองละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท

คดีประเภทที่ ๒

คดทีีม่อีตัรำโทษจ�ำคกุอย่ำงสูงตัง้แต่ สบิปีขึน้ไป
แต่ไม่ถงึประหำรชวีติ และให้รวมถงึคดีอำญำ
ที่มีควำมผิดหลำยกรรมหลำยกระทง  
แต่ละกระทงมีอัตรำโทษจ�ำคุกอย่ำงสูง  
ซึ่งไม่เกินสบิปี แต่เมือ่รวมโทษทกุกระทงแล้ว
เกินกว่ำสิบปีขึ้นไปด้วย

 อตัรำขัน้ต�ำ่เรือ่งละ ๖,๐๐๐ บำท
 อตัรำขัน้สงูเรือ่งละ ๗๕,๐๐๐ บำท

คดีประเภทที่ ๓
คดอีืน่นอกจำกคดใีนประเภทที ่๑ หรอื
ประเภทที ่๒

 อัตรำขั้นต�่ำเรื่องละ ๔,๐๐๐ บำท
 อัตรำขั้นสูงเรื่องละ ๕๐,๐๐๐ บำท

           - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรด�ำเนินคดี ให้จ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บำท               
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

   (๖) ค่ำทดแทนในกรณีที่จ�ำเลยถึงแก่ควำมตำยและควำมตำยนั้นเป็นผลโดยตรงจำกกำรถูก
ด�ำเนินคดีจ�ำนวนไม่เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำในกำรจ่ำย 
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑) และ (๒) ให้พิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนดังต่อไปนี้
     - ค่ำทดแทน จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
     - ค่ำจัดกำรศพ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
    - ค่ำขำดอุปกำระเลี้ยงดู จ�ำนวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท
    - ค่ำเสียหำยอื่น ตำมที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท

   ๗. การยื่นค�าขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย๑๘ 
   ๗.๑ ผู้ยื่นค�าขอ 
     จ�ำเลย หรือทำยำท เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ  
หรอืไม่สำมำรถยืน่ค�ำขอด้วยตวัเองได้ ให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นุบำล ผูบ้พุกำร ีผูส้บืสนัดำน สำมี 
หรอืภรยิำ หรอืบุคคลหนึง่บุคคลใดซ่ึงได้รบักำรแต่งต้ังเป็นหนงัสอืจำกจ�ำเลย หรอืทำยำทยืน่ค�ำขอแทนได้
   ๗.๒ สถานที่ในการยื่นค�าขอ  
     ส่วนกลาง สำมำรถยืน่ค�ำขอต่อคณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
ผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำ ณ ส�ำนักงำนช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำย
และจ�ำเลยในคดีอำญำ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม
     ส่วนภูมิภาค สำมำรถค�ำขอ ณ ส�ำนักงำนช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำยและจ�ำเลย
ในคดีอำญำ ส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
     โดยต้องยื่นค�าขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�าความผิดหรือ
วนัทีศ่าลมคี�าสัง่อนญุาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิ
หรอืวนัทีม่คี�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุในคดนีัน้ว่าข้อเทจ็จรงิฟังเป็นยตุว่ิาจ�าเลยมไิด้เป็นผูท้ีก่ระท�าความผิด
หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด๑๙ ส�ำหรับหลักเกณฑ์วิธีกำรยื่นค�ำขอและวิธีกำรพิจำรณำ
ค�ำขอเป็นไปตำมระเบียบทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ ก�ำหนดโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง๒๐ 

 ๑๘ มำตรำ ๒๓ พระรำชบญัญติัค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำพ.ศ. ๒๕๔๔.
 ๑๙ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.
 ๒๐ ระเบยีบคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ ว่ำด้วยกำรยืน่ค�ำขอ และวธิกีำร
พจิำรณำค�ำขอ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกำศ ณ วนัท่ี ๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๕.

153-162-MAC6.indd   160 5/18/2560 BE   5:51 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 161

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

   ๘.	การอุทธรณ์ค�าวินิจฉัย๒๑ 
	 	 	 ในกรณทีีผู้่ยืน่ค�ำขอไม่เหน็ด้วยกบัค�ำวนิจิฉยัของคณะอนุกรรมกำร	ให้อทุธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ภำยใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย		
	 	 	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร	 ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์
ภำยใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย	โดยผู้อุทธรณ์จะยื่นต่อส�ำนักงำนหรือศำลจังหวัดที่ผู้นั้น
มีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่ศำลอุทธรณ์ก็ได้	ค�ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

   ๙.	การแจ้งสิทธิแก่จ�าเลย๒๒	
	 	 	 ก�ำหนดให้มีกำรแจ้งสิทธแิก่จ�ำเลย	ทีไ่ด้รบักำรถอนฟ้องหรอืศำลมคี�ำพพิำกษำยกฟ้อง	 โดยให้
เจ้ำพนกังำนผู้ปล่อยตัวจ�ำเลยเป็นผู้แจ้งสทิธใินจ�ำเลยทรำบถงึสทิธกิำรได้รบัค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกรณทีี่
ศำลมีค�ำสั่งอนุญำตให้ถอนฟ้อง	 หรือศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือ
กำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิีเ้มือ่ได้มกีำรแจ้งแล้ว	 ให้เจ้ำพนักงำนผู้มหีน้ำที่
ปล่อยตัวจ�ำเลย	 บันทึกรำยละเอียดกำรแจ้งน้ันไว้ในส�ำนวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ�ำเลยซึ่งตน 
รับผิดชอบด้วย	

   ๑๐.	แนวค�าพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 		 ค�ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์	 คดีหมำยเลขด�ำที่	 ๓๓๕๗/๒๕๕๑	 หมำยเลขแดงที่	
๑๘๓๐/๒๕๕๓	ซึ่งมี	นำยมำนิเพำะ	มำมะ	 เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีให้ยกฟ้อง
เนื่องจำกพนักงำนอัยกำรโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่น�ำสืบพิสูจน์ว่ำจ�ำเลยผู้ยื่นค�ำขอรับ 
ค่ำทดแทนเป็นผู้กระท�ำควำมผิด	ข้อเทจ็จรงิจึงยงัไม่เป็นทีย่ตุว่ิำ	ผูย้ืน่ค�ำขอมไิด้เป็นผูก้ระท�ำผดิตำมฟ้อง	
กรณีจึงไม่อยู ่ในเกณฑ์ที่ผู ้ ย่ืนค�ำขอจะมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมพระรำชบัญญัต ิ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย	และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ	พ.ศ.	๒๕๔๔

   บทสรุป
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	
พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	 เป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญและเอื้อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือเยียวยาจ�าเลยในคดีอาญา	 โดยที่ผ่ำนมำ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	
กระทรวงยุติธรรม	 ได้จ่ำยเงินช่วยเหลือจ�ำเลยในคดีอำญำ	 ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 

 ๒๑	มำตรำ	๒๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย	 และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙.
 ๒๒	มำตรำ	๖/๑	เพิม่โดยพระรำชบญัญตัค่ิำตอบแทนผูเ้สยีหำย	และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดอีำญำ	(ฉบบัท่ี	๒) 
พ.ศ.	๒๕๕๙.
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“การเยียวยาจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

จุลนิติ

พ.ศ.	๒๕๕๙	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมจ�ำนวนกว่ำ	๒๐๐	รำย	เป็นเงินจ�ำนวนกว่ำ	 
๔๐	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	จ่ำยให้จ�ำเลย	๑๑๐	รำย	เป็นเงนิ	๒๓.๕	ล้ำนบำท	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	
จ่ำยให้จ�ำเลย	๔๕	รำย	 เป็นเงิน	๗.๗	ล้ำนบำท	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ่ำยให้จ�ำเลย	๖๐	รำย	 เป็นเงิน	 
๑๐.๓	 ล้ำนบำท๒๓	จะเห็นได้ว่ารัฐได้พยายามท่ีจะชดใช้ความเสียหายท่ีจ�าเลยได้รับเพื่อบรรเทา	
ความเดอืดร้อนให้จ�าเลยเท่าที่สามารถจะกระท�าได้
	 แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมสูญเสียที่จ�ำเลยต้องรับโทษทั้งที่ไม่ได้กระท�ำควำมผิด	ควำมทุกข์ทรมำน
ทั้งร่ำงกำยจิตใจ	ควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง	ตกเป็นที่รังเกียจทำงสังคม	และหมดอนำคต	ไม่ว่ำรัฐจะชดเชย
ด้วยเงินจ�ำนวนมำกมำยเท่ำใดก็คงจะไม่เพียงพอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
กระบวนกำรยติุธรรมทีมี่ควำมผิดพลำดในบำงขัน้ตอนซึง่อำจเกิดจำกควำมพล้ังเผลอของผูป้ฏิบตัหิน้ำที่
ในกระบวนกำรยุติธรรม	 และโดยส่วนใหญ่จ�ำเลยที่ตกเป็นเหยื่อมักจะเป็นคนยำกจน	 ขำดควำมรู้และ
ขำดแคลนทนุทรพัย์ทีจ่ะน�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสูค้ดี	ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมได้
	 ดังนัน้	จงึถงึเวลำแล้วทีป่ระเทศไทยควรมกีำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวน้ีอย่ำงจรงิจังโดยสมควรทีจ่ะ
ได้มีกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมไทยท้ังระบบ	 ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม	 
มีควำมเสมอภำคอันจะน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม	 โดยให้
ตระหนักถึงสิทธิของประชำชนที่จะต้องได้รับกำรสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภำพ	 โปร่งใส	 ตั้งแต่
ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำงตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัยต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน	 อีกทั้งรัฐ
ต้องเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบถงึสทิธต่ิำง	ๆ 	ทีพ่งึม	ีเพือ่ให้สำมำรถเข้ำถึงกลไกกำรตรวจสอบอ�ำนำจรฐั	
และกำรเข้ำถึงกลไกกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงแท้จริงตำมที่รับรองไว้ตำมรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 
ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 (ฉบับผ่ำนกำรลงประชำมติ)	 
มำตรำ	 ๒๕๘	 ง.	 ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	 ซึ่งหำกกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมเป็นผลส�ำเร็จ 
กจ็ะท�ำให้ประเทศชำติมีควำมสงบเรยีบร้อยสงัคมมคีวำมสงบสขุ	เป็นธรรม	และมโีอกำสอนัทดัเทยีมกนั
เพื่อขจัดควำมเหลื่อมล�้ำ	และประชำชนมีควำมสุข	มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงแน่นอน.

 ๒๓	สบืค้นจำกเวบ็ไซต์กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ	www.rlpd.go.th	,	เมือ่วนัที	่๒๔		มนีำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐.
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จุลนิติ

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ค�ำสั่งทำงบริหำร
ของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ

(ต่อจากตอนที่แล้ว)

 เมื่อการใช้อ�านาจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการ 
ออกค�าสั่งทางบริหารก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 
และตัง้ข้อค�าถามถงึขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
ออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกายังมีความคลุมเครือ (Ambiguity) 
ท�าให้เกิดสภาพปัญหาด้านการก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของ 
ประธานาธบิด ี เพราะค�าสัง่ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา 
ได ้เกิดขึ้นโดยผลของการตีความบทบัญญัติแห ่งรัฐธรรมนูญ
สหรฐัอเมรกิาว่าประธานาธิบดีสามารถกระท�าเช่นนัน้ได้และมสีถานะ
ทางรัฐธรรมนูญที่มีสภาพบังคับผูกพันองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร 
ที่มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับสาระส�าคัญของค�าสั่งทางบริหาร 
ฉบับน้ัน๑ ความคลุมเครือของรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ท�าให้
เกิดพลวัตของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของสภาคองเกรส 
และประธานาธิบดีมาโดยตลอด๒

 

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress.5th edition 
(New York : Cambridge University Press, 2007), pp. 367-368.

๒Ibid., pp. 267-268.   

(The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุล

ของสภาคองเกรส
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คำ�สั่งท�งบริห�รของประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก� (The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกก�รตรวจสอบถ่วงดุลของสภ�คองเกรส

จุลนิติ

ขอบเขตของการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี

  ในประเด็นด้านขอบเขตของการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการออกค�าสั่ง
ทางบริหารน้ันยังไม่ปรากฏชัดแจ้งดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว  
แต่ได้มีการแสดงความเห็นผ่านงานวิชาการหลายฉบับ 
ทีเ่หน็ตรงกนัว่า “ประธานาธบิดไีม่พงึใช้อ�านาจใด ๆ  เลย  
หากมิได ้ เป ็นไปโดยยุติธรรมและสมเหตุสมผล” 
สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญได้ให้อ�านาจไว้ทั้งโดยชัดแจ้ง 
และปรยิายให้กระท�าได้เท่าทีจ่�าเป็นและเหมาะสม (proper  
and necessary) การอธิบายขอบเขตอ�านาจทางบรหิาร 
ในลกัษณะนีส้อดคล้องกบัแนวคดิปรชัญาการเมอืงทีเ่รยีกว่า  
“Negative government” อันมีสาระส�าคัญว่า  
“รัฐบาลที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลท่ีใช้อ�านาจปกครอง 
น้อยที่สุด”๓

 อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฏการอธิบายขอบเขตของอ�านาจประธานาธิบดีในลักษณะที่ตรงกันข้าม 
กับการอธิบายข้างต้น กล่าวคือ ดังที ่ John Locke ได้มีการอธิบายว่า การใช้อ�านาจทางบริหารของ
ประธานาธิบดี (Prerogative power) เป็นดุลยพินิจโดยแท้ในอันที่จะกระท�าส่ิงใดเพื่อประโยชน์
สาธารณะแม้ไม่มกีฎเกณฑ์ใดให้อ�านาจไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร หรอืในบางกรณหีากจ�าเป็นก็อาจกระท�า
การขดัต่อกฎเกณฑ์ลายลกัษณ์อกัษรได้ การอธิบายขอบเขตอ�านาจในลกัษณะน้ี มกีารอธิบายต่อมาอกีว่า 
ในภาวะทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนหรอืพบิตัภิยัอันใกล้จะถงึ ประธานาธิบดมีคีวามชอบธรรมทีจ่ะใช้อ�านาจ
ฝ่ายเดียวในลกัษณะใด ๆ  เพือ่ประโยชน์ของสหพนัธรฐัได้ และหากจ�าเป็นอย่างยิง่กส็ามารถกระท�าการ
ผิดไปจากที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ก็ได้เพื่อเหตุผลของประเทศ หรือ “Reason of State” ในอดีต 
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้เคยใช้อ�านาจทางบริหารตามแนวคิดนี้ ได้แก่ ประธานาธิบดี 
Abrahum Lincoln ในยุคที่มีสงครามกลางเมืองเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๑๖ ซ่ึงได้กระท�าการ 
หลายประการโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ๔

  การใช้อ�านาจของประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาในยคุปัจจุบันนิยมขบัเคลือ่นนโยบายทางบรหิาร
ผ่านการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว (Unilateral power) ในการออกเป็นค�าสัง่มากกว่าอาศยัวิธีการเจรจาต่อรอง 
หรอืประนีประนอมกบัองค์กรอืน่ ๆ  เช่น สภาคองเกรส และกลุม่ผลประโยชน์ทางการเมือง การใช้อ�านาจ 
ฝ่ายเดียวของประธานาธิบดีสามารถใช้ได้อย่างคล่องตัวในลักษณะการด�าเนินนโยบายไปก่อน 

๓Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government. 10th edition. (Ohio: Wadsworth  
Cengage Learning, 2013), p. 190. 

๔Craig R. Ducat, pp. 192-193.  

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

..................................................................................................................................................
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และหากมีแรงต้านในภายหลังแล้วจึงแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี ทั้งจากการตรวจสอบถ่วงดุลตามกลไก 
การด�าเนนิงานของสภาคองเกรส และการทีศ่าลฎกีามคี�าพพิากษาเพกิถอน ดงัน้ัน “ตราบท่ีไม่มอีงค์กร
ที่มีอ�านาจอื่นด�าเนินงานคัดค้านได้ส�าเร็จ ค�าสั่งของฝ่ายบริหารก็ยังคงด�ารงอยู่ตราบนั้น”๕

 บทบาทของประธานาธิบดใีนการจัดให้มนีโยบายภาครฐั (Policy making) มขีอบเขตมากยิง่ข้ึน 
ในศตวรรษที่ ๒๐ จากการที่สภาคองเกรสได้ให้ความเห็นชอบในการมอบอ�านาจให้แก่ประธานาธิบดี
และหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ประกอบกับประธานาธิบดีได้ใช้กลไกในการออกค�าสั่ง 
ทางบริหารในการก�าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางด้านนโยบายภาครัฐโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณา 
และให้ความเหน็ชอบของสภาคองเกรสอกีด้วย แม้โดยหลกัการแล้วค�าสัง่ทางบริหารทีป่ระธานาธบิดีได้จดั
ให้มีขึ้นนั้นพึงต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่ฝ่ายบริหารมักใช้กลไก 
ของการออกค�าสัง่ทางบรหิารส�าหรับเป็นข้อได้เปรยีบทางการเมอืงและเจรจาต่อรองกบัสภาคองเกรส๖ 

จนน�าไปสู่สภาพปัญหาที่พบบ่อยครั้งจนต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาสหรัฐฯ และสภาคองเกรส
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจ�าต้องด�าเนินบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ถึงในระดับที่
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติของหน่วยงานภาครัฐ๗

  โดยหลกัการและทฤษฎนีัน้ การใช้อ�านาจของประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาพงึจ�ากดัอยูภ่ายใต้ 
กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การออกค�าสั่งทางบริหารจึงต้องสอดคล้องกับหลักการใช้อ�านาจ 
ทางบริหารที่จ�ากัดอันต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ�านาจ อีกนัยหนึ่งคือต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ผ่านสภาคองเกรสนั่นเอง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มการออกค�าสั่ง
ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิานบัแต่ปลายศตวรรษท่ี ๑๙ จนถงึปัจจุบนั พจิารณาได้ว่า 
มีการขยายขอบเขตการออกค�าสั่งมากยิ่งขึ้น ในประการส�าคัญคือ แนวคิดท่ีว่าการออกค�าส่ัง 
ทางบรหิารของประธานาธบิดย่ีอมอยูภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมายมแีนวโน้มลดน้อยถอยลงพร้อมกบั 
การที่ขอบเขตการใช้อ�านาจในการออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีมีมากย่ิงขึ้นเรื่อย ๆ๘  
ทั้งเมื่อสภาคองเกรสไม่มีบทบาทในการทักท้วงหรือตรวจสอบการออกค�าสั่งทางบริหารในกรณีใด  
ย่อมมีผลให้อ�านาจทางบริหารของประธานาธิบดีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งได้รับ 
การตคีวามขยายขอบเขตออกไปส�าหรับเร่ืองน้ัน แม้แต่องค์กรทางตลุาการเอง โดยเฉพาะศาลฎกีาสหรฐัฯ  
ก็มีค�าพพิากษาในหลายคดทีีส่นบัสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิารว่ามไิด้กระท�าโดยขดัต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ท�าให้ขอบเขตการใช้อ�านาจของประธานาธบิดใีนการจัดให้มนีโยบายสาธารณะ
มีแนวโน้มที่ยืดหยุ่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จนพิจารณาได้ว่า “ค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี คือ 
เครือ่งมือส�าคญัส�าหรบัขยายขอบเขตอ�านาจทางบรหิาร” ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นอยูเ่องทีส่ภาคองเกรส 
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีบทบาทในการควบคุมมากย่ิงข้ึนโดยอาศัยกลไกทางรัฐธรรมนูญ 
และทางการเมือง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหาร

๕James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, Understanding the Presidency, 4th Edition, (New York: Pearson 
Longman, 2007), pp. 370-371.

๖Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress., p. 268.   
๗Ibid.  
๘Ibid., p. 271.
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กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส

 สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมฝ่ายบริหารได้โดยอาศัยกลไก 
ทางรัฐธรรมนูญและทางการเมือง เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหารในการออกค�าสั่ง 
ทางบริหารและในการกระท�าอืน่ ๆ  จากการศกึษาพบว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดลุขององค์กรผูใ้ช้อ�านาจ 
อธปิไตยในระบบการเมอืงของสหรัฐอเมรกิาน้ันเป็นไปอย่างเข้มข้นและมปีระสทิธิภาพ อนัท�าให้ขอบเขต 
ของการใช้อ�านาจประธานาธิบดีที่ค่อนข้างคลุมเครือนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบทบาท 
ขององค์กรตลุาการ ส�าหรบั “สภาคองเกรส” น้ันก็ได้ใช้อ�านาจในทางนิติบญัญติัในการเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการหักล้างการด�าเนินนโยบายหรือการใช้อ�านาจการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการ 
ตัดงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการตามนโยบายนั้น ๆ ของฝ่ายบริหารได้๙ ดังนั้น นอกจากอ�านาจ
ของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่จะได้มีค�าพิพากษาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของการด�าเนินงานฝ่ายบริหารแล้ว ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลในระบบการเมืองของ
สหรัฐอเมรกิา สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนติบิญัญตันิัน้ มบีทบาทในอนัท่ีจะถ่วงดลุและตรวจสอบ 
การด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารตามหลกัการดงักล่าวได้อกีด้วย  

๙James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, p. 371.

..................................................................................................................................................
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  สภาคองเกรสมีอ�านาจหน้าที่และบทบาทในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญ 
ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยี การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังของสมาชิกสภา คณะกรรมาธิการ ข้อบังคับการประชุมสภา  
การจัดองค์กรท่ีสนับสนุนการด�าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การติดต่อเชื่อมโยงกับ 
ผู้เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรข้อมูลภายนอก และปัจจัยส�าคัญอื่น ๆ โดยสภาคองเกรสได้เคยมีการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐสภา โดยการจัดให้มีกฎหมาย Reorganization Act  
ทีม่สีาระส�าคญัในการปรบัปรงุโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุน การพฒันาระบบบคุลากร การปรบัโครงสร้าง 
ของคณะกรรมาธิการ ปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภา ตลอดจนได้พัฒนายุทธศาสตร์และทรัพยากร
เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานตามบทบาทอ�านาจหน้าทีใ่นฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัมิาโดยตลอด๑๐   
 นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว สภาคองเกรสสามารถด�าเนินบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุล 
กับฝ่ายบริหาร โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ส�าหรับใช้ในกรณีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจ 
ออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีได้ ทั้งในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี (Power of Purse) กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees) การแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง (Presidential Nomination) การถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง (Impeachment)  
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา  และการติดตามตรวจสอบ (Oversight) ดังจะกล่าว 
ในรายละเอียดต่อไปนี้

การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
(Power of Purse)

  โดยเป็นที่ทราบดีว่าการด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร ในด้านต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการจากค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี ย่อมต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยส�าคัญ ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจะกระท�าได้ก็แต่โดยการออกเป็นกฎหมาย 
งบประมาณประจ�าปีทีฝ่่ายบรหิารต้องเสนอและได้รบัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบจากสภาคองเกรส๑๑ 
ดังนั้น กลไกการอนุมัติงบประมาณจึงเป็นวิถีทางการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่มีอิทธิพลอย่างสูง 
ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล สอดคล้องกับที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า บทบาทในการอนุมัติงบประมาณน้ี 
เป็นบทบาทประการส�าคญัทีท่�าให้บทบาทของสภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนติบิญัญตัสิามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้สภาคองเกรสมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น 
ในการร่วมก�าหนดแนวนโยบายภาครัฐ๑๒ 

๑๐Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p. 292. 
๑๑U.S. Constitution, Article I, Clause 7;  
  “No money shall be drawn from the treasury, but in consequence of appropriations made by law; and 

a regular statement and account of receipts and expenditures of all public money shall be published from time 
to time.” 

๑๒Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p.296.

..................................................................................................................................................
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 ทัง้นี ้กฎหมายระดับสหพนัธรฐัก�าหนดให้ประธานาธบิดีต้องเสนอแผนการงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีต่อสภา ตาม Budget and Accounting Act 1921 อันแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนบริหาร
ภาษีอากรและงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่จะมาถึง ทั้งต้องเสนอแผนบริหารเศรษฐกิจ
ตาม Employment Act 1946 ที่จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเศรษฐกิจมหภาคของ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งการก�าหนดโครงการด้านเศรษฐกิจส�าหรับปีงบประมาณใหม่ด้วย  ทั้งนี้ เนื้อหา
ของการเสนอเอกสารข้างต้นต่อสภาคองเกรสได้น�าไปสูก่ารอภปิรายเก่ียวกับนโยบายภาครฐัด้านการงบ
ประมาณและภาษีอากรอย่างเข้มข้นมาตลอดทุกปีงบประมาณ๑๓ 
  ในอดตี เคยปรากฏกรณีทีส่ภาคองเกรสไม่ให้ความเห็นชอบกฎหมายงบประมาณ ดงัทีป่รากฏ
ในสมัยที่นายบารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดี โดยวุฒิสภาในขณะนั้นได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ 
ร่างรัฐบัญญัติงบประมาณ จนเกิดภาวะที่รัฐบาลกลางสหรัฐหยุดท�าการชั่วคราวที่เรียกว่า “Federal  
Government Shutdown”๑๔ อันเป็นผลมาจากที่สมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มคีวามเห็นขดัแย้งกนัเกีย่วกบักฎหมายประกันสขุภาพ ทีเ่รยีกกันในขณะน้ันว่า “Obama Care” หรอื 
The Patient Protection and Affordable Care Act๑๕ 

กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees) 

  คณะกรรมาธิการของสภาคองเกรสมีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏใน
องค์กรฝ่ายนติบิญัญติัของนานาประเทศ มอีงค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีต่ามท่ีแต่ละสภาจะได้ก�าหนดไว้
ในข้อบงัคบัการประชมุของแต่ละสภา ดงัตวัอย่างเช่น  คณะกรรมาธิการสามญัของวุฒิสภาสหรฐัอเมรกิา
จะปรากฏใน Rule XXV ว่าด้วย Standing Committees ของข้อบังคับวุฒิสภา (Standing  
Rules of the Senate) (Revised to January 24, 2013) ซึง่จะมกีารแต่งตัง้เมือ่สภาคองเกรสแต่ละชดุ 
เริ่มการปฏิบัติหน้าที่๑๖ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ คณะ ดังนี้
  ๑)  Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry 
   ๒)  Committee on Appropriations
  ๓)  Committee on Armed Services 
   ๔)  Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs 
  ๕)  Committee on the Budget 
  ๖)  Committee on Commerce, Science, and Transportation 
  ๗)  Committee on Energy and Natural Resources 

๑๓Ibid., p. 269-270.  
๑๔Congressional Research Service, Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and 

Effects,[online]. 2017.Available from : https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34680.pdf.
[2017, March 15].    
๑๕Tom Cohen, U.S. government shuts down as Congress can’t agree on spending bill, [online]. 2017.

Available from : http://edition.cnn.com/2013/09/30/politics/shutdown-showdown/[2017, March 15]. 
๑๖Standing Rules of the Senate, Rule XXV Standing Committees, paragraph 1. ;
  “1. The following standing committees shall be appointed at the commencement of each Congress, 

and shall continue and have the power to act until their successors are appointed, with leave to report by bill 
or otherwise on matters within their respective jurisdictions: … ”.
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	 	 ๘)		Committee	on	Environment	and	Public	Works	
  ๙)		Committee	on	Finance	
	 ๑๐)		Committee	on	Foreign	Relations	
	 ๑๑)		Committee	on	Governmental	Affairs	
	 ๑๒)		Committee	on	Health,	Education,	Labor,	and	Pensions	
	 ๑๓)		Committee	on	the	Judiciary	
	 ๑๔)		Committee	on	Rules	and	Administration	
	 ๑๕)		Committee	on	Small	Business	and	Entrepreneurship	
	 ๑๖)		Committee	on	Veterans’	Affairs		
	 คณะกรรมาธิการสามัญทั้ง	 ๑๖	 คณะ	 ย่อมมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�ารายงานเสนอ 
ต่อสภาเกีย่วด้วยการพจิารณาร่างรัฐบญัญตั	ิตลอดจนการอ่ืน	ๆ 	ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบังคบัของวฒุสิภา	
(Standing	Rules	of	the	Senate)	โดยละเอียด	
 จากการศึกษาพิจารณาพบว่า  แม้รายงานของคณะกรรมาธิการจะเป็นแต่เพียงข้อสังเกต 
หรอืข้อเสนอแนะของฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่ไิด้มผีลผกูพนัและสภาพบงัคบัทางกฎหมายบงัคบัให้หน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติก็ตาม แต่องค์กรทางตุลาการในสหรัฐอเมริกาก็นิยมใช้สาระส�าคัญ 
ที่ปรากฏในการรายงานของคณะกรรมาธิการท่ีได้พิจารณาร่างรัฐบัญญัติท่ีให้อ�านาจหน่วยงาน 
ของรัฐนั้น ๆ มาเป็นเครื่องมือส�าหรับการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ เพราะรายงานของ
คณะกรรมาธิการมีรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการทราบถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกฎหมายอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีข้อสังเกตและข้อเสนอส�าหรับหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายไว้ด้วย๑๗ 

การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง (Presidential Nomination)

 อ�านาจของสภาคองเกรสในการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ 
เป็นอ�านาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate)๑๘ ในการให้ความเห็นชอบให้บุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอ
รายชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงเข้าสู่ต�าแหน่ง นอกจากที่ก�าหนดต�าแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ได้แก	่ 
ทตู	กงสลุ	ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	ผูพ้พิากษาในศาลระดบัสหรฐั	อยัการแห่งสหรฐัอเมรกิา	นายทหารระดบัสงู 
ในกองทัพ	 รัฐมนตรี	 หัวหน้าหน่วยงานอิสระ	 คณะกรรมการประจ�าต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 แล้วยังได้ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีส�าคัญส�าหรับการแต่งต้ังบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้

๑๗Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander	Wielen,	p.	297.		
๑๘U.S. Constitution, Article II, Clause 2 ;  
		“He	shall	have	power,	by	and	with	the	advice	and	consent	of	the	Senate,	to	make	treaties,	provided	

two	thirds	of	the	Senators	present	concur;	and	he	shall	nominate,	and	by	and	with	the	advice	and	consent	of	
the	Senate,	shall	appoint	ambassadors,	other	public	ministers	and	consuls,	judges	of	the	Supreme	Court,	and	all	
other	officers	of	the	United	States,	whose	appointments	are	not	herein	otherwise	provided	for,	and	which	shall	
be	established	by	law:	but	the	Congress	may	by	law	vest	the	appointment	of	such	inferior	officers,	as	they	think	
proper,	in	the	President	alone,	in	the	courts	of	law,	or	in	the	heads	of	departments.	”		 		

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

..................................................................................................................................................
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บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น	ๆ	อีกด้วย๑๙ ดังนั้น วุฒิสภาย่อมสามารถใช้อ�านาจในการแต่งตั้งบุคคล 
ตามที่ประธานาธิบดีเสนอต่อวุฒิสภาเป็นข้อต่อรองในการยับย้ังหรือทักท้วงการด�าเนินงาน 
ของประธานาธบิดไีด้
  การแต่งตัง้ “ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรฐัอเมรกิา” หรอืศาลสงู	นัน้มกีระบวนการทีไ่มอ่าจ 
ปฏิเสธได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับการเมือง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีคนใดแล้ว	 ไม่จ�าต้องกระท�าการใดในการตัดสินคดีความเพื่อเข้าข้างประธานาธิบด ี
ที่แต่งตั้งตน	ทั้งนี้	เพราะรัฐธรรมนูญมีหลักประกันความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ผู้พิพากษาที่สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอดชวีติตราบเท่าทีย่งัประพฤติตนเหมาะสมต่อต�าแหน่งหน้าที	่ตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็
ได้ชัดเจนในเรื่องนี้	 คือ	ประธานาธิบดี	Nixon	 ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา	๓	คน 
ให้วุฒิสภาอนุมัติ	ซึ่งวุฒิสภาก็ได้อนุมัติตามนั้น	ต่อมาในคดี	United	States	v.	Nixon,	418	U.S.	683	
(1974)	ที่ประธานาธิบดี	Nixon	เรียกร้องเอกสิทธิ์ในฐานะประธานาธิบดี	ปรากฏว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
ทั้ง	๓	คน	ที่ประธานาธิบดี	Nixon	แต่งตั้งนั้นได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดี	Nixon๒๐

	 ในกรณีที่ต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งไปโดยความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 
ของวฒุสิภานัน้ว่างลงในขณะทีไ่ม่อยูใ่นสมยัการประชมุของวุฒิสภา	รฐัธรรมนูญให้อ�านาจประธานาธบิดี
ทีจ่ะแต่งตัง้บคุคลเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งทีว่่างลงน้ันเป็นการชัว่คราว	 (Recess	Appointments) 
โดยการด�ารงต�าแหน่งชั่วคราวนี้จะสิ้นสุดเมื่อมีการประชุมของวุฒิสภาในครั้งถัดไป๒๑

  ส�าหรับในกรณีการให้บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ นั้นพ้นจากต�าแหน่ง	 ประธานาธิบด ี
จะมอี�านาจแต่เพยีงผูเ้ดียวหรอืต้องได้รับความเหน็ชอบจากวุฒิสภาด้วยน้ัน	ในประเด็นปัญหาน้ี	ศาลฎกีา 
ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า	ประธานาธิบดีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในฝ่าย
บริหารมอี�านาจในการให้ผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ทีม่กีารแต่งตัง้ขึน้พ้นจากต�าแหน่งได้โดยไม่ต้องได้รับ 
ความเหน็ชอบจากวฒิุสภาเสียก่อน	(Myers	v.	United	States,	272	U.S.	52	(1926)	แต่ต่อมาศาลฎกีา 
ได้วางบรรทัดฐานเพิ่มเติมว่า	 อ�านาจของประธานาธิบดีที่จะถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งใด	 ๆ	 ได้เองนั้น	 
ไม่รวมไปถงึการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรทีม่ลีกัษณะการใช้อ�านาจก่ึงตุลาการ	(quasi-judicial	
power)	ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย	อ�านาจในการให้พ้นจากต�าแหน่งน้ันเป็นของสภาคองเกรส	(Humphrey’s 
Executor	v.	United	States,	292	U.S.	602	(1935)	และ	Wiener	v.	United	States,	357	U.S.	
349	(1958)๒๒

๑๙Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander,	pp.	298-300.
๒๐มานิตย์		จมุปา	และพรสันต์		เล้ียงบญุเลศิชยั,	รฐัธรรมนญูแห่งสหรฐัอเมรกิา	ค�าอธบิายเรยีงมาตราพร้อมค�าพพิากษาศาลฎกีา, 

(กรุงเทพฯ:	วิญญูชน,	๒๕๕๒),	หน้า	๙๙.		
๒๑U.S. Constitution, Article II, Clause 3 ;  
		“The	President	shall	have	power	to	fill	up	all	vacancies	that	may	happen	during	the	recess	of	the	

Senate,	by	granting	commissions	which	shall	expire	at	the	end	of	their	next	session.”		
๒๒มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๙๙-๑๐๐.
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การถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง (Impeachment) 

 โดยที่วุฒิสภา	 (Senate)	 ของสหรัฐอเมริกา	 มีอ�านาจพิจารณาข้อกล่าวหาให้ถอดถอนบุคคล
ออกจากต�าแหน่ง	 (Impeachment)	 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวหาฟ้องร้องแต่เพียงองค์กรเดียว	
ผู้ที่จะถูกกล่าวหาเพื่อถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้น้ัน	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้กระท�าได้เฉพาะแต่	
ประธานาธิบดี (President) รองประธานาธิบดี (Vice President) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
ของรัฐ (Civil Officers)๒๓	ทั้งหมด		โดยในทางปฏิบัติได้มีการตีความขอบเขตของการบังคับใช้วิธีการ 
อิมพีชเมนต์กับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาประเภท	 “เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนของรัฐ”	 ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนทั้งหมดซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร	รวมถึงผู้พิพากษาด้วย๒๔    
		 จงึพจิารณาได้ว่า	อ�านาจในการถอดถอนออกจากต�าแหน่งย่อมเป็นกลไกลการตรวจสอบถ่วงดลุ 
ฝ่ายบริหารได้อีกประการหน่ึง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีคนใดใช้อ�านาจออกค�าส่ัง 
ทางบริหารที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ย่อมอาจน�าไปสู่กระบวนการถอดถอนออกจากต�าแหน่งต่อไปได้
		 การตัดสินในกรณีถอดถอนนี้	 กระท�าโดยสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 
ข อ ง ส ม า ชิ กวุฒิสภาที่มาประชุม๒๕	 	 โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาลงมติในข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ	 
หากข้อกล่าวหาใด	“แม้เพียงข้อเดียว”	ได้รับการลงมติ	(be	convicted	on	one	or	more	of	the	
articles	against	him	or	her)	ว่ามคีวามผดิจรงิ	ผูถ้กูกล่าวหาก็จะต้องถกูถอดถอนโดยผลของกฎหมาย
ทันทีโดยไม่ต้องมีการลงมติออกเสียงอย่างเป็นทางการว่าให้ถอดถอนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาออกจาก
ต�าแหน่งอีก	 อย่างไรก็ดี	 การตัดสินเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวนั้นขาดจากคุณสมบัติที่จะด�ารงต�าแหน่ง
ในหน่วยงานใด	ๆ	ของรัฐ	วุฒิสภาจะต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก๒๖ 
	 รฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิาก�าหนดให้ผลของค�าวินิจฉยัในคดีถอดถอนต้องมขีอบเขตไม่เกนิไปกว่า
การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 	 และขาดจากคุณสมบัติท่ีจะด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ	 
โดยผู้ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดนั้นยังอาจถูกฟ้องร้อง	และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาและลงโทษ
ตามกฎหมายอื่นได้๒๗	 อนึ่ง	 ผลของค�าตัดสินตามกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภานั้น	 ประธานาธิบดี	 

๒๓United State constitution:  Article II,  Section 4;  
		 “The	President,	Vice	President	and	all	civil	Officers	of	the	United	States,	shall	be	removed	from	Off	ice	

on	Impeachment	for,	and	Conviction	of,	Treason,	Bribery,	or	other	high	Crimes	and	Misdemeanors.”	
๒๔Elizabeth	B.	Bazan	and	Anna	C.	Henning,	 Impeachment:	An	Overview	of	Constitutional	Provisions,	

Procedure,	and	Practice	(Congressional	Research	Service;	The	Library	of	Congress),	2009,	pp.	17-18.		
๒๕United State constitution:  Article I,  Section 3, clause 6 and 7 ;
		 “The	Senate	shall	have	the	sole	Power	to	try	all	Impeachments.	When	sitting	for	that	Purpose,	they	

shall	be	on	Oath	or	Affirmation.	When	the	President	of	the	United	States	is	tried,	 the	Chief	Justice	shall	preside:	
And	no	Person	shall	be	convicted	without	the	Concurrence	of	two	thirds	of	the	Members	present.”

		 “Judgment	 in	Cases	of	 Impeachment	shall	not	extend	 further	 than	to	 removal	 from	Office,	and	
disqualification	to	hold	and	enjoy	any	Office	of	honor,	Trust	or	Profit	under	the	United	States:	but	the	Party	
convicted	shall	nevertheless	be	liable	and	subject	to	Indictment,	Trial,	Judgment	and	Punishment,	according	to	
Law.”.		

๒๖T.J.	Halstead,	An	Overview	of	the	Impeachment	Process,	(The	Library	of	Congress,	2005),	pp.	5-6.		
๒๗United State constitution:  Article I,  Section 3, clause 7.  

..................................................................................................................................................
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ไม่สามารถใช้อ�านาจในฐานะประธานาธิบดใีนการลดหย่อนหรอือภยัโทษ	(power	to	grant	Reprieves	
and	 Pardons	 for	 Offenses	 against	 the	 United	 States)	 ได้๒๘	 อันแสดงถึงการมอบอ�านาจ 
อย่างเด็ดขาดในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งของวุฒิสภานั่นเอง	
 ในกระบวนการพจิารณาถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งนี ้เปรยีบได้ราวกบัว่า “สภาผูแ้ทนราษฎร” 
ท�าหน้าที่เป็นอัยการที่ท�าหน้าที่ในการกล่าวหา แล้ว “วุฒิสภา” ท�าหน้าที่เป็นลูกขุนที่จะพิจารณา 
ข้อเทจ็จรงิแล้วลงมตว่ิาสมควรถอดถอนหรอืไม่ถอดถอน๒๙	โดยมตทิีจ่ะให้มกีารถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งได้ 
ต้องอาศัยเสียง	๒	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม	ผลของการมีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต�าแหน่ง	 คือ	 ผู้นั้นต้องพ้นจากต�าแหน่งและวุฒิสภาอาจมีมติให้ต้องห้ามไม่ให้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
อืน่ใดอกี	แต่การถอดถอนหาได้ยกเว้นความรบัผดิอืน่	ๆ 	ตามกฎหมายไม่	กล่าวคอื	แม้บคุคลใดจะถกูลงมต ิ
ให้ถอดถอนแล้ว	หากการกระท�าของบคุคลน้ันต้องด้วยลกัษณะของกฎหมายในเรือ่งใด	บคุคลน้ันกอ็าจ 
ถูกด�าเนินการกล่าวหาฟ้องคดี	 ด�าเนินคดี	 และตัดสิน	 เหมือนดังเช่นคดีทั่วไป	 ทั้งนี้	 ไม่ถือว่าเป็นการ 
ขัดต่อหลกัการทีห้่ามด�าเนนิคดอีาญาสองครัง้ส�าหรบัการกระท�าความผดิครัง้เดยีว	(Double	Jeopardy)	 
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	 ๕๓๐	 เพราะการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง 
ไม่ใช่กระบวนการทางอาญา๓๑

  ในกระบวนการพจิารณาเรือ่งถอดถอนของวฒุสิภาน้ัน	ปกตจิะมกีารพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร
ที่วุฒิสภาตั้งขึ้น	 แล้วเสนอเร่ืองให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติ	 ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการโต้แย้งว่ากระท�า 
โดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ	 เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดให้การถอดถอนต้องกระท�าโดยวุฒิสภา 
ไม่ใช่คณะกรรมาธิการ	อย่างไรก็ดี	ศาลฎีกาได้เคยมีค�าสั่งไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในอ�านาจของวุฒิสภา๓๒

 จึงอาจถือได้ว่ากระบวนการถอดถอนของสหรฐัอเมรกิานัน้สิน้สดุลงและถอืเป็นอนัยุติในขัน้ตอน 
การพิจารณาตัดสินของวุฒิสภาเท่านั้นและได้รับการยอมรับในนานาประเทศว่ามีกระบวนการและ
ระเบยีบวิธพีจิารณาท่ีดแีละมปีระสทิธภิาพตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งสหรฐัอเมรกิา	 ท่ีมิได้ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภาเลย	นับแต่การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี	ค.ศ.	๑๗๘๗	โดยการด�าเนินงานของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในกระบวนการ
ถอดถอนนัน้	มบีคุคลในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	เข้าสูก่ระบวนการรวมจ�านวนทัง้สิน้	๑๙	กรณ	ีเป็นผลให้มบีคุคล
ถูกถอดถอนจากต�าแหน่งจ�านวน	 ทั้งสิ้น	 ๘	 คน	 และลาออกจากต�าแหน่งก่อนกระบวนการถอดถอน 
จะสิ้นสุดลง	จ�านวน	๒	คน๓๓

๒๘United State constitution:  Article II,  Section 2, clause 1.
๒๙มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๓.		
๓๐United State constitution:  Amendment V;
		 “No	person	shall	be	held	to	answer	for	a	capital,	or	otherwise	infamous	crime,	unless	on	a	presentment	

or	indictment	of	a	grand	jury,	except	in	cases	arising	in	the	land	or	naval	forces,	or	in	the	militia,	when	in	actual	
service	in	time	of	war	or	public	danger;	nor	shall	any	person	be	subject	for	the	same	offense	to	be	twice	put	
in	jeopardy	of	life	or	limb;	nor	shall	be	compelled	in	any	criminal	case	to	be	a	witness	against	himself,	nor	be	
deprived	of	life,	liberty,	or	property,	without	due	process	of	law;	nor	shall	private	property	be	taken	for	public	
use,	without	just	compensation.”		

๓๑มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๔.		
๓๒เพิ่งอ้าง.
๓๓มานิตย์	 	จุมปา	และพรสันต์	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๔-๕๖.	และ	U.S.	Senate,	 Impeachment	 [online]	 (n.d.),	

available	from:	http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm	
[2017,	March	15].		

163-175-MAC6.indd   172 5/18/2560 BE   6:04 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 173

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

  การถอดถอนออกจากต�าแหน่งที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาทั้ง ๑๙ กรณีนี้ เป็นเร่ือง
การพิจารณาถอดถอนผู้พิพากษาศาลในระดับสหรัฐถึง ๑๕ กรณี๓๔	 ทั้งนี้	 	 กระบวนการถอดถอน 
ออกจากต�าแหน่ง	(Impeachment)	นัน้ไม่ใช้บงัคบักบัสมาชกิรฐัสภา	ทว่า	สมาชกิรัฐสภาพ้นจากต�าแหน่ง 
โดยการทีมี่มตใิห้ขบัไล่ในสภาท่ีสมาชกิผูน้ัน้เป็นสมาชกิอยูต่ามทีม่าตรา ๑ ข้อ ๕ วรรคหนึง่๓๕  ได้ก�าหนดให้ 
ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอี�านาจในการตรา “ข้อบงัคับของสภา”	ลงโทษสมาชกิทีป่ฏิบติัตน 
ไม่เหมาะสม	และโดยอาศัยมติ	๒	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่สามารถลงมติขับไล่สมาชิกที่ปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสมได้	ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูมไิด้ก�าหนดเหตุแห่งการมมีติให้สมาชกิรฐัสภาพ้นจากต�าแหน่งไว้ 
โดยชัดแจ้ง จึงเป็นดุลยพินิจของแต่ละสภาในการพิจารณาว่าการปฏิบัติตนของสมาชิกรัฐสภาผู้ใด 
มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม (Improper Conduct) และมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งในที่สุด๓๖

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา

 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาก�าหนดให้	 วุฒิสภามีบทบาทในการให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานาธบิดที�าหนังสือสัญญากบัต่างประเทศ๓๗		โดยก�าหนดให้ประธานาธบิดีสามารถจัดท�าความตกลง 
หรือหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของ	“วฒุสิภา”	 โดยมตใิห้ความเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของวุฒิสภาก็ตาม	 แต่จากการพิจารณาสถิติก็พบว่าวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการแก้ไขหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	
 อย่างไรก็ตาม	 ในทางปฏบิตัปิระธานาธิบดก็ีได้ไปเจรจาระหว่างประเทศแล้วลงนามในข้อตกลงต่าง	ๆ 
แต่ไม่เรียกว่าเป็นสนธิสัญญา	หากแต่เรียกว่า	ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร (Executive Agreement)  
เพราะเป็นการลงนามระหว่างฝ่ายบรหิารด้วยกนั	ซึง่ไม่ถอืว่าเป็นสนธสิญัญา	ซึง่ศาลฎกีาแห่งสหรฐัอเมริกา 
กไ็ด้รับรองว่าข้อตกลงเช่นนีไ้ม่จ�าต้องได้รบัความเหน็ชอบจากวฒุสิภา๓๘	อันถอืเป็นการกระท�าฝ่ายเดยีว 
ของประธานาธิบดี	 ในลักษณะเดียวกันกับการออกค�าสั่งทางบริหารเช่นกัน๓๙	 ดังน้ัน	 สภาคองเกรส 
จงึต้องใช้กลไกในการตรวจสอบการด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศในลกัษณะข้างต้นผ่านวิธกีารอืน่	 
เช่น	 ในการอนุมัติงบประมาณเพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้ในการด�าเนินงานด้านการอนุวัติการตามข้อตกลง
ของฝ่ายบริหาร

๓๔มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๖.		
๓๕United State constitution: Article I, Section 5, clause 1;
		 “Each	House	shall	be	the	judge	of	the	elections,	returns	and	qualifications	of	its	own	members,	and	a	

majority	of	each	shall	constitute	a	quorum	to	do	business;	but	a	smaller	number	may	adjourn	from	day	to	day,	
and	may	be	authorized	to	compel	the	attendance	of	absent	members,in	such	manner,	and	under	such	penalties	
as	each	House	may	provide.”		

๓๖Ralph	A.	Rossum,	and	G.	Alan	Tarr,	American	Constitutional	Law	volume	I	The	Structure	of	Government,	
6th	ed.,	(Ontario:	Wadsworth,	2003),	p.114.		

๓๗United State constitution: Article II, Clause 2 ;  
		 “He	shall	have	power,	by	and	with	the	advice	and	consent	of	the	Senate,	to	make	treaties,	provided	

two	thirds	of	the	Senators	present	concur;	and	he	shall	nominate,	and	by	and	with	the	advice	and	consent	of	
the	Senate,	...”			

๓๘มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๙๘.		

..................................................................................................................................................
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๓๙Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander,	pp.	285-286.
๔๐Ibid.,	pp.	300-301.		
๔๑Ibid.,	p.	302.
๔๒Ibid.,	pp.271-272.		
๔๓Ibid.,	pp.285-286	

การติดตามตรวจสอบ (Oversight)

กลไกการตรวจสอบของสภาคองเกรสยงัมอีกีหลายวธิกีาร	เช่น	การเรยีกผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 
ภาครัฐชี้แจงในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นในกรณีที่เกิดสภาพปัญหาส�าคัญและน�าไปสู่ขั้นตอน
การพิจารณาสอบสวนขึ้นในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจต่อไป	 ท�าให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ปฏิบัติหน้าที ่
อย่างระมัดระวงัมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ในอดตีได้เคยปรากฏกรณ	ีการต้ังคณะกรรมาธิการพเิศษและเรยีกบคุคล
ให้เข้าชี้แจงใน	กรณี Watergate	เมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	ถึง	ค.ศ.	๑๙๗๔	และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ถกูกล่าวหาว่าค้าอาวธุสงคราม	ในกรณี Iran-Contra	อันเป็นกรณทีีไ่ด้รบัความสนใจไปทัว่โลกและมผีล 
สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นอย่างมาก๔๐   
			 นอกจากนี	้สภาคองเกรสได้จดัตัง้	Government Accountabilities Office (GAO)	ขึน้เป็น 
หน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ของสภาคองเกรสที่ได้รับการยอมรับว่าปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
นับแต่การจัดให้มีกฎหมาย	Legislative Reorganization Act 1970	 ทั้งนี้	 สภาคองเกรสได้เรียก
ให้ประธานาธิบดีหรือหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานผลการด�าเนินงานตลอดจนสภาพปัญหาต่อสภา 
อยูเ่สมอ	โดยมกัจะมกีารเรยีกให้เสนอรายงานเช่นว่าน้ัน	ก่อนทีจ่ะอนุมตัหิรอืให้ความเหน็ชอบโครงการ
และงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานรอบใหม่อีกด้วย๔๑ 

ความส่งท้าย

   นอกจากในประการทีก่ล่าวข้างต้น	สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัยิงัได้ใช้เทคนคิ
วิธีการทางนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลและต่อรองกับการใช้อ�านาจของประธานาธิบดีได้	อาทิการก�าหนดบท	
“Sunset clause”	ไว้ในกฎหมายบางฉบับที่ได้ให้อ�านาจหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารโดยการก�าหนด 
หลกัเกณฑ์ว่า	 เมือ่ครบระยะเวลาช่วงหนึง่แล้วจ�าต้องเข้าสูก่ระบวนการทบทวนหรือปรับปรงุการด�าเนนิงาน 
ตามกฎหมายฉบับนั้น	 	 นอกจากนี้	 โดยที่ประธานาธิบดีมีอ�านาจในการยับยั้ง	 (Veto)	 ร่างรัฐบัญญัต ิ
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภา	 สภาคองเกรสก็ได้ใช้วิธีการเสนอร่างรัฐบัญญัต ิ
ให้ประธานาธิบดีให้ความเห็นชอบในลักษณะเป็นชุด	(Package)	ที่ประกอบด้วยร่างรัฐบัญญัติมากกว่า	
๑	ฉบบั	ทีท่�าให้ประธานาธิบดีตดัสนิใจในการยบัยัง้ร่างรัฐบญัญตัทิัง้หมดยากยิง่ขึน้	เพราะประกอบด้วย 
ร่างกฎหมายที่ทางรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญมาพร้อมกันด้วย	 เป็นต้น	 	 ทั้งนี้	 อ�านาจในการอนุมัติ 
งบประมาณของสภาเพื่อให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	 ก็เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของฝ่าย
นิติบัญญัติ๔๒	 และท�าให้สภาคองเกรสมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินนโยบายภาครัฐมากกว่ากลไก
ประการอื่น๔๓

..................................................................................................................................................
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“...ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน 

และการดำารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ 

หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน 

 ที่จักต้องร่วมมือกระทำาพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกัน 

เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกัน...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำารวจ 

และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 
วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (Office of The 
National Economic and Social Development 
Board) (สศช.) หรือที่มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“สภาพัฒน์” น้ันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๔๙๓ เป็นส่วนราชการสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  
มภีารกิจหลกัทีส่�าคัญคอื การเสนอแนะนโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงาน
และโครงการของส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ การปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาประเทศ และการพัฒนา
ระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นองค์กรวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (Bank of 
Thailand : BOT) หรือที่มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า  
“แบงค์ชาติ” นั้น เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย  
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เพื่อความ
เป็นอยูท่ีด่อีย่างยัง่ยนืของไทย ซึง่ครอบคลุมหน้าทีใ่นการ
รักษาค่าของเงนิ การก�ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ การก�ากบั
ดูแลพัฒนาระบบการช�าระเงินในภาพรวมของประเทศ 
การผลติธนบตัรทีม่คีณุภาพและมปีรมิาณเพยีงพอต่อการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และดูแลให้ความคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน

www.nesdb.go.th

www.bot.or.th
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สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) (National of Educational 
Testing Service (Public Organization) : NIETS) เรียก
โดยย่อว่า “สทศ” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๘ 
ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา 
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเป็นศนูย์กลางความร่วมมอืด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ภายในเว็บไซต ์ มีข ้อมูลเ ก่ียวการจัดสอบ 
ทีน่่าสนใจ ได้แก่ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, N-NET 
และบริการการทดสอบ GAT/PAT ซึง่เป็นการทดสอบวชิา
ความถนัดท่ัวไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนมีความพร้อมในการจะเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.niets.or.th

 อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร 
(The Sirindhorn International Environmental Park) 
จดัตัง้ขึน้เพือ่น้อมเกล้าถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีเจริญพระชนมายุครบ  
๔ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มีภารกิจหลักในการ 
เผยแพร่โครงการพระราชด�าริ โดยมีแนวทางในการ
ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจที่
ได้เสด็จพระราชด�าเนนิมาทรงงานในบรเิวณค่ายพระรามหก 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้อุทยานฯ เป็น
เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต เป็นสถานที่เผยแพร่ 
พระเกยีรตคิณุและพระปรชีาสามารถในด้านการอนรุกัษ์ 
ธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ประวตัศิาสตร์และศิลปวฒันธรรม 
ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ
เป็นสถานทีศ่กึษาหาความรูท้างด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ 
 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตั้งอยู่ที่
ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

www.niets.or.th 

www.sirindhornpark.or.th
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