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บรรณาธิการแถลง
 

 ว�รส�ร “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณ�ธิก�รได้พิจ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คัญของ “การปฏิรูปประเทศ”  
ต�มรัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ ซึง่กล่�วได้ว่�เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทย 
ทีมี่บทบญัญตัว่ิ�ด้วยก�รปฏริปูประเทศโดยบญัญตัไิว้เป็นหมวดหนึง่โดยเฉพ�ะของรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย 
คอื หมวด ๑๖ ก�รปฏริปูประเทศ โดยมีเจตน�รมณ์สำ�คญัในก�รปฏริปูประเทศต�มเป้�หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ กล่�วคอื  
ประเทศช�ตมิคีว�มสงบเรยีบร้อย มคีว�มส�มคัคปีรองดอง มกี�รพัฒน�อย่�งยัง่ยนืต�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีคว�มสมดุลระหว่�งก�รพัฒน�ด้�นวัตถุกับก�รพัฒน�ด้�นจิตใจ สังคมมีคว�มสงบสุข เป็นธรรม 
และมโีอก�สอนัทัดเทียมกันเพือ่ขจดัคว�มเหลือ่มลำ�้ รวมทัง้ประช�ชนมคีว�มสขุ มคีณุภ�พชวีติทีด่ ีและมส่ีวนร่วม 
ในก�รพัฒน�ประเทศและก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 สำ�หรับหลักก�รปฏิรูปประเทศต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยนั้น ได้กำาหนดให้มีการปฏิรูป 
ประเทศในด้านต่าง ๆ  รวม ๗ ด้าน อนัประกอบด้วย ด้านการเมอืง ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ ด้านกฎหมาย 
ด้านกระบวนการยติุธรรม ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกจิ และด้านอืน่ ๆ  โดยให้เป็นไปต�ม “กฎหมายว่าด้วย 
แผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งอย่�งน้อยต้องมีวิธีก�รจัดทำ�แผน ก�รมีส่วนร่วม 
ของประช�ชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศ ก�รวัดผลก�รดำ�เนินก�ร 
และระยะเวล�ดำ�เนนิก�รปฏริปูประเทศทกุด้�น ซึง่ต้องกำ�หนดให้เริม่ดำ�เนนิก�รปฏริปูในแต่ละด้�นภ�ยใน ๑ ปี  
นับแต่วันประก�ศใช้รัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังว่�จะบรรลุในระยะเวล� ๕ ปี 

 นอกจ�กนี้ ต�มรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติให้วุฒิสภ�ชุดแรกที่จะมีขึ้นต�มบทเฉพ�ะก�ล 
ม�ตร� ๒๖๙ มีบทบ�ทหน้�ที่และอำ�น�จสำ�คัญในก�รติดต�ม เสนอแนะ และเร่งรัดก�รปฏิรูปประเทศ เพื่อให้
บรรลุเป้�หม�ยต�มหมวด ๑๖ ก�รปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร
ต�มแผนก�รปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภ�เพื่อทร�บทุก ๓ เดือน

 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รจุลนิติ จงึได้ดำ�เนนิก�รสัมภ�ษณ์เพ่ือรบัฟังคว�มคดิเห็นท�งวชิ�ก�ร ตลอดจน 
ทรรศนะและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิรูปประเทศที่เหม�ะสมสำ�หรับประเทศไทยเพื่อให้บรรลุ
เป้�หม�ยและประสบผลสำ�เร็จต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภ�คส่วน 
และได้มส่ีวนร่วมเป็นกำ�ลงัสำ�คญัในก�รพฒัน�ประเทศช�ติบ้�นเมืองให้มีคว�มเจรญิรุ่งเรอืงย่ิงขึน้ ในประเด็นเรือ่ง 
“แนวทางการปฏิรปูประเทศ : มติใิหม่สำาหรบัการพฒันาชาตบ้ิานเมอืงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่”  
จ�ก ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ยงยทุธ สาระสมบตั ิอดตีประธ�นคณะกรรม�ธกิ�รด้�นก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ  
สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ และอดีตประธ�นกรรมก�รศึกษ�และจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยว่�ด้วยแผนและ 
ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งช�ติ

 ส่วนบทคว�มท�งวิช�ก�รอื่น ๆ นั้น ใคร่ขอเสนอบทคว�ม เรื่อง “การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง 
เสนอคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทางการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาต”ิ และเรือ่ง “กลไกในการปฏริปู
กฎหมายและพฒันาคณุภาพของกฎหมายไทยในปัจจบัุน” สำ�หรบัเนือ้ห�ในส่วนอืน่ ๆ  ยงัคงคว�มเข้มข้นด้วย
ข้อมลูท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนติิบญัญติัของสภ�นิติบญัญติัแห่งช�ติอกีม�กม�ย

 กองบรรณ�ธิก�รขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นที่ได้กรุณ�ติดต�มผลง�นของว�รส�รจุลนิติด้วยดีเสมอม�  
ซึง่เร�พร้อมทีจ่ะทำ�หน้�ท่ีสร้�งสรรค์ผลง�นท�งวชิ�ก�รด้�นกฎหม�ยอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงง�นด้�นนติิบญัญตั ิ
ของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

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

	 “...ท่านทั้งหลายย่อมทราบตระหนักอยู่ทั่วกันว่า	ทุกวันนี้เราทุกคน

มีภาระส�าคัญเฉพาะหน้าอยู่	ที่จะต้องสร้างเสริมความเจริญเป็นปึกแผ่น

ให้แก่บ้านเมืองในทุก	ๆ	ด้านเพื่อที่ประเทศชาติและประชาชนจักสามารถ 

ด�ารงอยู่ได้ด้วยความผาสุกมั่นคง.	 ในการนี้จ�าเป็นที่ชาวไทยเราจะต้อง 

ร่วมมือร่วมใจกันโดยพรักพร้อม	เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวม	 

ทุกด้าน	 ทุกระดับ	 ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันท�า.	 

ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมงานกัน	ด้วยความตั้งใจดี	ด้วยความรู้ความสามารถ	

ด้วยความฉลาดมีเหตุผล	และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์	 งานก็ส�าเร็จผล

สมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง.	 ดังนั้น	จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลาย 

ในมหาสมาคมนี้	ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้า	 ได้ตั้งความคิดจิตใจ

ให้แน่วแน่ที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติบริหารงานทุกส่วนของชาติ	

ด้วยความเสียสละและบริสุทธิ์จริงใจ	 เพื่อเราทุกคนจักได้สามารถน�าพา

ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความวัฒนาผาสุกได้โดยสวัสดี.	...”

พระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร

ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	พทุธศกัราช	๒๕๔๓
ณ	พระที่นั่งอมรนิทรวนิจิฉัย	วันอังคารที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๓
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๓ ๑๒

สารบัญ

๗๓
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๑๒๗๘๙ ๑๐๓
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๑๖๓

สารบัญ

๑๕๑ ๑๗๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 1

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

	 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสภาพของสังคมไทยตลอดระยะเวลาประมาณ 
สองทศวรรษที่ผ่านมานั้นได้ประสบกับปัญหาท้ังในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 
การบรหิารราชการแผ่นดิน	กระบวนการยติุธรรม	กฎหมาย	การศกึษา	ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และด้านอื่น	ๆ	อีกมากมาย	อันส่งผล 
ท�าให้การพฒันาประเทศไม่สามารถด�าเนินการไปได้อย่างเท่าทีค่วรจะเป็นเมือ่เปรยีบเทียบ 
กบัประเทศอืน่	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกัน	รวมทัง้สงัคมมคีวามขดัแย้ง	เกิดความไม่เป็นธรรม 
และมีความเหลื่อมล�้าเกิดขึ้น	 ดังน้ัน	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จึงจ�าเป็นที่จะ
ต้องสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศ	 เพ่ือท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า 
ได้อย่างเป็นขัน้ตอนและมปีระสทิธภิาพ	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง	การปกครอง	เศรษฐกจิ
และสังคม

	 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 
ซึ่งตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
หมวด	๑๖	 การปฏิรูปประเทศ	 โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันอังคารที่	 ๑	 สิงหาคม	๒๕๖๐	
เป็นต้นมา	 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ”  
ในแต่ละด้านขึ้น	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 
และประสบการณ์อย่างสูงในด้านที่จะด�าเนินการปฏิรูป	 โดยค�านึงถึงความหลากหลาย
ของผูม้ปีระสบการณ์ในภาครฐั	ภาคเอกชน	หรอืภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วข้องประกอบกนั	 
เพื่อท�าหน้าที่จัดท�า	“แผนการปฏิรูปประเทศ” ให้เป็นไปตามแผน ขั้นตอน และวิธีการ 
ด�าเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะด�าเนินการปฏิรูป ซึ่งต้อง 
สอดคล้องกบัผลทีบ่ญัญัติไว้ในรฐัธรรมนญูและยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ังต้องมกีารรบัฟัง 

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ :  
มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

ความคดิเหน็ของประชาชนและหน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องมาใช้ประกอบการพจิารณาจดัท�าแผน 
การปฏิรูปประเทศด้วยนั้น ถือเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้การปฏิรูปประเทศ 
มข้ัีนตอน ระยะเวลา และเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั ซึง่หน่วยงานของรฐัทกุหน่วยมหีน้าทีต้่องด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ ์
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศอันส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนา 
ในด้านต่าง	ๆ	ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ	 จึงได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
ประเทศในประเด็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่” จากผูท้รงคณุวุฒิทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญอันประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัต	ิ อดีตประธานคณะกรรมาธิการด้านการบริหารราชการ 
แผ่นดิน	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 และอดีตประธานกรรมการศึกษาและจัดท�าร่างกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ	และ	ดร.ปรเมธ ีวิมลศิร ิเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องาน 
ด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนผู้มีความสนใจโดยทั่วไป	 ซึ่งท่านผู้อ่าน 
สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด และหลักการ
ส�าคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ยงยทุธฯ : แนวคิดของการปฏิรูป
ประเทศนั้นมีที่มาอันเกิดจากเรื่องการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนไม่คงที่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยย่อมต้องเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่ส่ิงที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอเรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และทางรัฐบาล  
ซึง่ท่านนายกรฐัมนตรไีด้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะท่านคงมหีลกัคิดนี้ 
อยู่ก่อนแล้วจึงได้น�าเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไปพูดในรายการ “คืนความสุข 
ให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล
และ คสช. ที่ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องก�าหนด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในขณะเสนอเรื่องนี้ต่อ สปช. และต่อมาเสนอต่อ 
สปท. คือ

ประการแรก ในอดีตที่ผ ่านมารัฐบาลแต่ละชุดต่างมีนโยบาย 
และนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่จะค�านึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะในช่วงสมัย
รัฐบาลนั้น ๆ มากกว่าจะค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศในระยะยาว ดังน้ัน 
เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายในการบริหารประเทศจึงเปลี่ยนตามไปด้วย 
ท�าให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง

ประการที่สอง การก�าหนดอนาคตของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา 
กระท�าโดยภาครฐัเป็นส่วนใหญ่ และเปลีย่นแปลงไปตามนโยบายของรฐับาล 
ในแต่ละชุด โดยขาดการมส่ีวนร่วมอย่างจรงิจังของภาคเอกชนและภาคประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑อดตีประธานคณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผ่นดนิ สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ และอดตีประธานกรรมการศกึษา
และจัดท�าร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ๑

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

๒สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum ; WEF) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�าไรซึ่งจัดการประชุมขึ้นทุกป ี
ที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยศาสตราจารย์คลาอัส มาร์ติน สเควป (Klaus Martin Schwab) 
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเจนีวา เดิมชื่อ “สภายุโรป” ตั้งขึ้นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาสภายุโรป 
ได้เปล่ียนชื่อเป็นสภาเศรษฐกิจโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยสภาเศรษฐกิจโลกนี้เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก�าไรได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางในระดบันานาชาต ิโดยผลทีไ่ด้จากการประชมุจะมส่ีวนส�าคัญในการเสนอแนะทศิทางการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกจิ 
สังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ.

ประการทีส่าม ทีผ่่านมาประเทศไทยมแีผนพฒันาและแผนยทุธศาสตร์เฉพาะด้านทีห่ลากหลาย 
และกระจัดกระจายไปตามแต่ละกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงต่างจัดท�าแผนและยุทธศาสตร ์
ในระยะต่าง ๆ  ของตนเองและเป็นเอกเทศจากแผนและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานอืน่ โดยไม่มกีารวางแผน 
ในภาพรวม ยกตัวอย่างเช่น ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จะพิจารณาเฉพาะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนสภาการศึกษาจะวางแผนการศึกษา 
ในระยะเวลา ๑๕ ปี หรอืกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมแีผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระยะเวลา ๒๐ ปี และกระทรวงพลังงานมีการจัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
ระยะเวลา ๑๕ ปี และแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า ๒๐ ปี เป็นต้น โดยไม่มกีารบรูณาการยทุธศาสตร์ต่าง ๆ   
อย่างจริงจัง

ประการที่สี ่การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถบูรณาการเป็นองค์รวม
ประการที่ห้า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมียุทธศาสตร์ชาติมากกว่า ๖๐ ประเทศ แต่ประเทศไทย

ยังไม่มีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อทราบสาเหตุของการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แล้วเราต้อง
พจิารณาความหมายของค�าว่า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ ซึง่ไม่ได้มคีวามหมายถงึ “How to” ทีเ่ป็นการสอน 
หรือการอธิบายวิธีการกระท�า แต่ถือเป็นค�าวิสามัญนามที่หมายถึง “เป้าหมายหลักที่ประเทศจ�าเป็น 
ต้องม”ี ดงันัน้ เมือ่เรามองเป้าหมายหลกัของประเทศแล้ว การทีป่ระเทศไทยจะก้าวไปสูเ่ป้าหมายหลกั 
นั้นได้เราจะบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไปตามแนวทางในแบบที่เคยกระท�ามา 
ในอดีตนัน้โอกาสทีจ่ะบรรลเุป้าหมายดงักล่าวคงเป็นเรือ่งยาก เพราะเป้าหมายของประเทศเมือ่พิจารณา
เปรียบเทียบจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum)๒ ซึ่งก�าหนดตัวชี้วัด 
ให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะต้องมีตัวชี้วัดที่ก�าหนด 
เช่น การก�าหนดรายได้เฉล่ียประชากรไว้อยู่ที่ ๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อคนต่อปี การก�าหนดเรื่อง 
การคอร์รปัชนัจะต้องอยูใ่นเกณฑ์ระดบัต�า่ ๒๐ เปอร์เซนต์ เรือ่งการศกึษากต้็องมคุีณภาพสงู ๒๐ เปอร์เซนต์ 
หรือแม้กระทั่งก�าหนดปริมาณทรัพยากรป่าไม้จะต้องมีมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ของประเทศ 
ตลอดจนก�าหนดให้การบริหารจัดการน�้าจะต้องครอบคลุมได้ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ สิ่งเหล่าน้ี 
คือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรม และการจะไปสู่เป้าหมายหลักของประเทศหรือ 
ยทุธศาสตร์ชาติได้นัน้จ�าต้องมีการปฏิรปูประเทศ โดยเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ชาติกบัการปฏริปูประเทศ 
เข้าด้วยกัน ซึ่งต่อมาสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปประเทศและด�าเนินการผลักดันให้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
ไว้ในร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย แนวคดิในเรือ่งของยทุธศาสตร์ชาติกับการปฏิรปูประเทศนัน้ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าทั้งสองเรื่องมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เพราะหากกล่าวถึง 
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ยทุธศาสตร์ชาตกิจ็ะต้องกล่าวถงึการปฏริปูประเทศด้วย ขณะเดยีวกันหากเรากล่าวถงึการปฏริปูประเทศ
ก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย

นอกจากยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลักในเรื่องของรายได้ประชากร การทุจริตคอร์รัปชัน 
ระดับการศึกษาของประชากรเหล่าน้ีแล้ว การเพิ่มจ�านวนนักวิจัยและการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ 
กเ็ป็นเรือ่งส�าคญั นอกจากน้ี ในกรณท่ีีมกีารวพิากษ์วจิารณ์กันถงึกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะเวลา ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ว่าเป็นเป้าหมายทีม่รีะยะเวลายาวนานนัน้ เหน็ว่าระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 
ที่ประเทศอื่น ๆ ได้กระท�ากัน บางประเทศก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ถึง ๓๐ ปีด้วยซ�้า และไม่เพียงแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่มียุทธศาสตร์ชาติ ประเทศอื่น ๆ อีกกว่า ๖๐ ประเทศ ก็ล้วนแต่มียุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งสิ้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 
ฝรัง่เศส บราซลิ สหรฐัอเมรกิา และแอฟรกิาใต้ เป็นต้น ดงัน้ัน จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมยีทุธศาสตร์ชาต ิ
ล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) โดยวางเป้าหมายเพื่อให ้
ประเทศมาเลเซียกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อย่างไรก็ดี  
การที่ประเทศไทยก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติล่าช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่มียุทธศาสตร์ชาติเสียเลย 
กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๓  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีก็ต้อง
ด�าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าท่ี 

ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย โดยไม่มี
การลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้”.
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ของรัฐธรรมนูญนั้น มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับประสบการณ์ของนานาอารยประเทศ 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ยงยทุธฯ : ส�าหรบัในเรือ่งการปฏิรปูประเทศนัน้เหน็ว่าจะต้อง 
ด�าเนนิการปฏริปูให้ครอบคลมุในทกุด้านตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการปฏิรปูประเทศ มาตรา ๘ 
ก�าหนดไว้ ๑๐ ด้าน แต่ได้ก�าหนดด้านอื่น ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้ในอนุมาตรา ๑๑ ซึ่งในความเห็น 
ส่วนตัว ควรจะเพิ่มการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง

ส�าหรบัเป้าหมายของปฏิรปูประเทศน้ันรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ได้ก�าหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗๔ มี ๓ ประการ ดังนี้

(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง 
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และทัดเทียมกัน
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 ตามมาตราข้างต้น ได้ก�าหนดเป้าหมายในการปฏริปูประเทศตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ นี้ สามารถแบ่งออกได้อีก ๓ ระดับ กล่าวคือ ระดับชาติเพื่อให้คน 
ในประเทศมคีวามสามคัคปีรองดองกนั ระดบัสงัคมเป็นเรือ่งของการลดระดบัความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม 
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และระดับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาระบบประชาธิปไตย และนอกจากเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๗ แล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังได้ก�าหนดประเด็นของการปฏิรูปประเทศไว ้
ในมาตรา ๒๕๘ และก�าหนดวิธีการและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศไว้ในมาตรา ๒๕๙ อกีด้วย

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”.
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 ในส่วนของกลไก วธีิการ และขัน้ตอนการด�าเนินการปฏิรปูประเทศตามทีบ่ญัญติัไว้ในหมวด ๑๖  
การปฏิรปูประเทศนัน้ เนือ่งจากมาตรา ๒๕๙๕ ได้ก�าหนดวธิกีารและขัน้ตอนของการปฏริปูประเทศไว้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ 
จดัท�าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนในการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ 
การวัดผลการด�าเนินการ และระยะเวลาด�าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน โดยไม่ได้ก�าหนดว่า 
แผนดังกล่าวจะต้องท�าเป็นกี่ระดับเพราะไม่สามารถระบุรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในรัฐธรรมนูญได ้
อย่างไรก็ดี ในเร่ืองดังกล่าวนี้คณะกรรมการศึกษาและจัดท�าร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ๖ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็น 
ประธานกรรมการ ได้จัดท�ารายงาน เร่ือง “การก�าหนดประเด็นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือเสนอกรอบแนวคิด และขั้นตอน กระบวนการจัดท�าแผน  
เพื่อด�าเนินการปฏิรูปประเทศต่อรัฐบาล ดังนี้

 ๑. กรอบแนวความคดิในการจัดท�าแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ ต้องยดึถอื 
ผลประโยชน์ของชาติและเป้าหมายการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๗ เป็นหลัก และค�านึงถึงความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังยึดถือยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป 
แผนพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังแผนภาพกรอบความคิดในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

 ๒. ข้อก�าหนดที่ต้องด�าเนินการตามมาตรา ๒๕๙
    วิธีการจัดท�าแผน ต้องพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

ตามมาตรา ๒๕๗ และความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ การจัดท�าแผนควรผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม
จากผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในส่วนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการปฏิรปูประเทศและภาคประชาชน 
รวมทั้งการพิจารณาถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับระบบและวิธีการในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามปกต ิอาท ิการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี การจัดท�าแผนบรหิารราชการแผ่นดิน การจดัท�า 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เป็นต้น

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท�าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ข้ันตอนในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�าเนินการ และระยะเวลาด�าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  
ซึ่งต้องก�าหนดให้เริ่มด�าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี

ให้ด�าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอ�านาจ  

ที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน”.
๖ คณะกรรมการชดุนีต้ัง้ขึน้ตามค�าสัง่สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ที ่๑๔/๒๕๕๙ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการศกึษาและ

จัดท�าร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�าแนวทาง  
ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ โดยค�านึงถึงการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทุกด้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา.
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

๓. ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศควรมีแนวทางและหลักการส�าคัญดังนี้
    ในการพิจารณาก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ อาจพิจารณาโดยจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของประเด็นการปฏิรูป โดยพจิารณาถงึความเป็นไปได้ (Feasibility) หรอืปัจจัยความส�าเรจ็  
และความจ�าเป็นเร่งด่วนของการด�าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน สอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกัน ซึ่งการจัดท�าและน�าเสนอแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเป็นอ�านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และต้องมี 
การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่จ�าเป็นต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ

    เมื่อแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศผ่านความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการ 
ปฏริปูประเทศจดัท�าแผนหรอืมอบหมายให้มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารในแต่ละด้านร่วมกบัหน่วยงานหลกั 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้อธิบายเพิม่เตมิได้จากภาพ “แผนภมูขิัน้ตอนและกระบวนการจดัท�าแผน 
เพื่อด�าเนินการปฏิรูปประเทศ” โดยพิจารณาต้ังแต่ปัจจัยน�าเข้า (Input) กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Outcome) และปัจจัยสนับสนุนที่จ�าเป็นตามแผนภาพดังกล่าว

๔. การวดัผลการด�าเนินการปฏริปูประเทศ
    เมื่อการปฏิรูปประเทศได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่างการน�าไปปฏิบัติจะต้องมีการ 

ควบคุม ก�ากับ ติดตามประเมินผล และการส่งกลับข้อมูล (Feedback) เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทันท่วงทีและได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
จากยุทธศาสตร์ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อน�าไปสู่การพิจารณาต่อไป โดยในส่วนของการ
ประเมินผลส�าเร็จ นอกจากจะประเมินผลผลิต (Output) จะต้องประเมินผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลส�าเร็จ 
(Outcome) ที่แท้จริงของการด�าเนินการปฏิรูปประเทศด้วย น่ันคือ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
นโยบายอื่น ๆ หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการด�าเนินการของนโยบายอื่น ๆ ตลอดจนได้รับการยอมรับ 
และสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การประเมินในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่ามีความส�าคัญ 
และจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ
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๕. ระยะเวลาด�าเนินการปฏริปูประเทศ
    ตามบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ ได้ก�าหนด 

ให้เริม่ด�าเนนิการปฏริปูในแต่ละด้านภายใน ๑ ปีนบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญู รวมตลอดทัง้ผลสมัฤทธิ ์
ทีค่าดหวงัว่าจะบรรลใุนระยะ ๕ ปี โดยการก�าหนดระยะเวลาอาจมีแนวทางดงัน้ี ในการก�าหนดเงือ่นไข 
ระยะเวลาแล้วเสรจ็อาจพจิารณาก�าหนดเป็นช่วงระยะ ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี ซึง่เป็นระยะทีเ่หมาะสม เพราะเป็น 
ช่วงเวลาเริม่ต้น ช่วงกลาง และช่วงเวลาสิน้สดุตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๙  
การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านที่ลงรายละเอียดครอบคลุมในระดับแผนงาน  
โครงการ หรือกิจกรรม ที่อยู ่ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน อาจพิจารณาก�าหนด 
ในขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

 จุลนิติ : นอกจากประเด็นการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านตามท่ีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัิให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องมหีน้าทีต้่องด�าเนินการ 
จัดให้มีการปฏิรูปแล้ว ในทรรศนะของท่านเห็นว่ามีประเด็นด้านใดที่มีความส�าคัญ 
และมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาด�าเนินการเป็นพิเศษในขณะที่การปฏิรูป 
ในแต่ละด้านน้ัน จะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรจงึจะส�าเร็จ ทัง้นี ้เพ่ือให้การปฏริปูประเทศ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ยงยทุธฯ : ในเรือ่งน้ีก่อนอ่ืนคงต้องกล่าวถงึความในมาตรา ๘๗   

ของพระราชบญัญติัแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ก�าหนดให้มกีารจดัท�า

๗พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๘ ให้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านการศึกษา
(๖) ด้านเศรษฐกิจ
(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) ด้านสาธารณสุข
(๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) ด้านสังคม
(๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
ที่ประชุมร่วมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะแยกด้านตามวรรคหนึ่ง นอกจากด้านตาม (๕) ออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็ได้
ให้มคีณะกรรมการปฏริปูประเทศแต่ละด้านเพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัท�าร่างแผนการปฏริปูประเทศตามวรรคหนึง่ และปฏบิตัหิน้าทีอื่น่ 

ตามทีค่ณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาตมิอบหมาย ในกรณทีีม่กีารแยกด้านใดออกเป็นเรือ่งตามวรรคสอง ให้มคีณะกรรมการปฏริปูประเทศ
ส�าหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกัน

ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และ
ด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด�าเนินการ

การจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ที่ประชุมร่วมก�าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ อย่างน้อยต้องก�าหนดเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลาการ 
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายตุลาการด้วย”.
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

แผนการปฏริปูประเทศในด้านการเมอืง ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด  
โดยผมเห็นว่าแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๘ น้ันยังไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ แต่ก็ค่อนข้างบัญญัติไว้ครอบคลุมมากพอสมควร ทั้งน้ี ควรจะก�าหนดให้มีแผนการปฏิรูป
ประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะอีกด้านหนึ่ง เพราะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเรื่องส�าคัญ อย่างไรก็ดี นอกจากการก�าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังสมควรก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โอนไปสังกัดอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เพราะในปัจจุบันความรู ้
ที่ได้จากการสอนและการศึกษาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ไม่ได้ถูกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
เท่าที่ควร ดังนั้น หากเราโอน สกอ. ไปสังกัดอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแล้ว 
ก็จะสามารถน�าเอาความรู้ที่ได้จากการสอนและการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ได้  
อกีทัง้ยงัสามารถน�าเอาผลของการประยุกต์ใช้กลับมาสอนในสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย

 นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการปฏิรูปด้านการบริหารราชการและการบริการประชาชนด้วยระบบ 
Digital ซึง่มคีวามส�าคญัไม่แพ้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแม้ว่าในปัจจุบนัรฐับาลจะให้ความส�าคญั
กับการน�าระบบ Digital เข้ามาใช้มากข้ึน แต่ก็ยังไม่รวดเร็วเพียงพอ จึงควรต้องปฏิรูปวิธีการท�างาน 
โดยน�าเอาระบบ Digital เข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้แรงงานและลดระยะเวลา 
ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ควรมีแผนการปฏิรูปก็คือ ด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยที่เป็นอยู่ในเวลานี้ เป็นต้น

 จลุนิต ิ: บทสรปุส่งท้าย และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูประเทศ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธฯ : สิ่งส�าคัญพื้นฐานท่ีสุดของการปฏิรูปประเทศ 
คอื การปฏริปู “คน” เราต้องปฏิรปูคนกนัตัง้แต่ยงัอยูใ่นวยัเดก็ แต่การด�าเนนิการดงักล่าวอาจล่าช้าเกนิไป 
ไม่ทันกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มจากการปฏิรูป
คนทีเ่ป็น “ข้าราชการ” เสียก่อน ค�าถามคอื จะปฏริปูอย่างไร ซึง่เหน็ว่าสิง่แรกทีต้่องปฏริปูก็คอื แนวคดิ 
หรอืวธิกีารคดิ โดยคนต้องปรบัเปลีย่นทศันคต ินอกจากน้ี ยงัจะต้องสร้างความมุง่มัน่และปณธิานร่วมในการ
ปฏริปูประเทศให้เกดิขึน้กบัประชาชนในชาต ิให้ประชาชนทกุคนได้เข้าใจตรงกันว่าการปฏิรปูประเทศนี้
ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ของคนใดคนหนึง่ แต่เพือ่ประโยชน์สขุของทกุคนในประเทศ กล่าวคอื ปฏริปูเพือ่ให้
ประเทศชาตมิคีวามสงบเรียบร้อย สามคัคปีรองดอง สงัคมเกดิความสงบสขุ เป็นธรรม และทัดเทียมกนั  
และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได ้
อย่างแท้จริง
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ
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จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด และหลักการ
ส�าคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดร.ปรเมธ ี วมิลศริิ  : การพัฒนาประเทศของไทยในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้น แม้จะมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ทีก้่าวหน้ามาโดยล�าดบั แต่ประเทศก็ยงัไม่สามารถก้าวข้ามกบัดกัประเทศ 
ระดบัรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วได้ ดงัน้ัน เมือ่คณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และรฐับาลชดุปัจจบุนัได้เข้ามาบรหิารราชการ 
แผ่นดิน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาต ิ(พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา) ได้มนีโยบายอย่างชดัเจนถึงการ 
ปฏริปูโครงสร้างเชงิอ�านาจ ระบบการเมอืงการปกครอง และการบริหาร 
จดัการภาครฐัในทกุระดบั ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากการ 
ปฏริปูอย่างแท้จรงิ เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ได้ก�าหนดให้ม ี“สภาปฏิรปูแห่งชาต ิ
(สปช.)” ท�าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้าน 
ต่าง ๆ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘  
ได้ก�าหนดให้มี “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)” ขึ้นแทน 
เพือ่ด�าเนนิการให้เกดิการปฏริปูด้านต่าง ๆ  สบืต่อจากสภาปฏรูิปแห่งชาติ 
ที่สิ้นสุดลง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา, ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา.

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

ต่อมาเมือ่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่  
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มบีทบญัญตัว่ิาด้วยการปฏริปูประเทศก�าหนดไว้ใน “หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ”  
โดยมีเป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ คือ 

(๑)  ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบร้อย มคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพัฒนาอย่างยัง่ยนืตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

(๒)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า และ
(๓)  ประชาชนมคีวามสขุ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งได้ก�าหนดผลในการด�าเนินการปฏิรูปไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และอื่น ๆ
ตลอดจนบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญ ยังก�าหนดให้มีการตรา “กฎหมายว่าด้วย

แผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏิรปูประเทศ” โดยให้เริม่ด�าเนินการปฏริปูในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี  
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

นอกจากนี้ ยังมีบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๒๗๐ ที่ก�าหนดให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏริปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏริปู
ประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังกล่าวมีผล 
ในทางปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศด้านต่าง ๆ จ�านวน ๑๑ ด้าน ได้แก ่ 
(๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
(๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(๕) ด้านเศรษฐกจิ (๖) ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม 
(๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยม ี
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ท�าหน้าที่ส�านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูป

อนึง่ คณะรัฐมนตรไีด้แต่งตัง้ “คณะกรรมการ 
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 
ปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุธิรรม (ต�ารวจ)” เมือ่วนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัิ 
มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ ของรฐัธรรมนญู โดยมแีนวทางในการด�าเนนิการทีส่อดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะด้วย

ทัง้นี ้เป้าหมายทีส่�าคญัสงูสดุของการปฏริปูประเทศ คือ การบรรลวุสัิยทัศน์ของยทุธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ท่ีก�าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ�าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 จลุนติ ิ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 
ของรัฐธรรมนูญนั้น มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ของนานาอารยประเทศ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : ส�าหรับกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะได้จัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้มีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขัน้ตอนการด�าเนินการของคณะกรรมการปฏริปูทกุคณะจะต้องศึกษาข้อเสนอ
การปฏิรูปและผลการด�าเนินการท่ีผ่านมา (ทั้งของ คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สปช. 
สปท. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กระทรวงกลาโหม และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) พร้อมท้ังทบทวนบริบท สถานการณ์ และแนวโน้มท่ีเกี่ยวข้อง  
เพือ่พจิารณาก�าหนดประเดน็การปฏริปูทีส่�าคญัและจดัล�าดบัความส�าคญั โดยมกีารรบัฟังความคดิเหน็ 
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และน�าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ของนานาอารยประเทศแล้ว จะพบว่า การพฒันาประเทศ 
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังเช่นกรณีของหลายประเทศในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้  
สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย เป็นต้น จ�าเป็นต้องมี “กระบวนการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบ 
(Great Reform)”

ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปประเทศของประเทศมาเลเซีย มีการจัดตั้ง “องค์กรเพื่อบริหารจัดการ
การปฏิรูป (Performance Management And Delivery Unit : PEMANDU)” เป็นหน่วยงาน
ของรัฐระดับชาติในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศมาเลเซีย โดยท�างานเชิงบรูณาการภาพรวมของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มภีารกจิส�าคัญ
ในการแปลง (Transforming) มาเลเซยีไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู (High-Income Economy) ภายในปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีการปฏิรูปที่ส�าคัญ ๒ แผนงานหลัก และ ๑ หน่วยยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

แผนงานหลัก ประกอบด้วย
(๑)  การปฏิรูปภาครัฐ (Government Transformation Programme : GTP) และ
(๒) การปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Programme : ETP) 

๒โปรดดู www.pemandu.gov.my.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ส่วนหน่วยยุทธศาสตร์ คือ หน่วยยุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives  
Unit : SRI Unit)

อนึง่ การด�าเนนิการดงักล่าวถือเป็นการสอดคล้องกบัหลกัการปฏิรปูท่ีศาสตราจารย์กติตคิณุ 
ดร.วษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีและกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้กล่าวถึง “การปฏิรูป (Reform)” ว่าหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ ที่มีหลักการ
ส�าคัญคือ “PPP” อันประกอบด้วย Purpose Process และ Public กล่าวคือ 

“Purpose” คอื วัตถปุระสงค์ หากจะปฏิรปูเร่ืองใดต้องตัง้วตัถปุระสงค์ให้ชดัเจนว่าจะเปลีย่นไป 
ในแนวทางใด เพื่ออนาคตอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

“Process” คอื การปฏิรปูประเทศต้องเกดิขึน้ด้วยความจงใจ ต้องมกีระบวนการในการปฏริปู 

ที่ชัดเจน และต้องใช้เวลา เช่น การปฏิรูปกฎหมายต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยมี ๓ ประการ 

ได้แก่ การแก้ไขกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และการจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งกระบวนการ 

ที่จะน�ามาใช้ในการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่มาจากที่เคยใช้ในต่างประเทศแล้ว 

ประสบความส�าเร็จ คือ วิธีการที่เรียกว่า “Regulatory Guillotine” และ

“Public” คอื ความร่วมมอืร่วมใจจากผูเ้กีย่วข้องนัน้มคีวามส�าคญัทีส่ดุ การปฏริปูจะไม่สามารถ 

ส�าเรจ็ได้หากขาดความร่วมมือ เพราะการปฏริปูน้ันสวนทางกับสิง่ทีเ่คยชนิกันมานาน การปฏริปูจงึต้อง 
สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชน 
โดยทั่วไป

จุลนิติ : นอกจากประเด็นการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย ได้บญัญัติให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องมหีน้าทีต้่องด�าเนินการ 
จัดให้มีการปฏิรูปแล้ว ในทรรศนะของท่านเห็นว่ามีประเด็นด้านใดที่มีความส�าคัญและ 
มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาด�าเนินการเป็นพิเศษในขณะที่การปฏิรูป 
ในแต่ละด้านนั้นจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรจึงจะส�าเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูป 
ประเทศบรรลผุลสมัฤทธิต์ามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู รวมทัง้การมคีวามเชือ่มโยง 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ดร.ปรเมธ ีวมิลศิร ิ: นอกจาก

การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ แล้ว ประเด็นท่ี 
มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นเร่งด่วน  

ได้แก่ “การปฏิรูปการศึกษา” ท่ีต้องเร่ง 

ด�าเนินการในส่วนที่เป็นโครงสร้างเพื่อ 

พัฒนาคนของประเทศให้สามารถรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของโลกได ้

“การปฏิรูประบบสาธารณสุข” เพือ่รองรบั 
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

อนาคตสงัคมเมอืง ผูส้งูอายแุละลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชนทกุกลุม่ให้สามารถเข้าถงึระบบสขุภาพ 

นอกจากนี้ การปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการภาครฐั เพือ่ปรบัเปลีย่นสู ่“ระบบราชการ ๔.๐” ซึ่งรัฐบาล 

โดยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) ได้เหน็ชอบให้มกีารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ๗ วาระปฏริปูส�าคญั 

ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (๓) การปฏิรูป 

ระบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (๔) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (๕) การปฏิรูปการบริหารจัดการ

ก�าลังคน (๖) การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และ (๗) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช ้“กลไกประชารัฐ” เข้ามาขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง ๗ ด้าน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามกรอบดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการวางรากฐาน 

เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามแผนการปฏิรูปประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่จัดท�าขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะเป็นกลไกส�าคัญ 

ที่จะน�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในการยกระดับประเทศไทยไปสู่ 

การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว

 จลุนิต ิ: บทสรปุส่งท้าย และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูประเทศ 

ดร.ปรเมธ ี วมิลศริิ : การปฏิรูปประเทศ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ส�าหรับการพัฒนาประเทศ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี โดย “ยุทธศาสตร์ชาต”ิ นัน้ มุง่หมายทีจ่ะก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ   
เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน ส่วน “การปฏิรูปประเทศ” ในเร่ืองต่าง ๆ จะเป็นมาตรการที่จะผลักดัน 
ให้เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติได้รับการด�าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการปฏิรูปน้ันให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศชาต ิ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม  
และขจัดความเหลื่อมล�้า รวมทั้งประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจึงมีความส�าคัญและมีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกัน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

อนึง่ ในฐานะทีส่�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ท�าหน้าที ่
ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศซึ่งมีบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทกุภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการปฏริปูประเทศ ทัง้นี ้โดยสามารถตดิตามความคบืหน้า 
ของการปฏิรูปประเทศได้ทางเว็บไซต์ สศช. (www.nesdb.go.th) และสามารถเสนอความเห็น 
และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศมายังส�านักงานฯ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอคณะกรรม 
การปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปพิจารณาในการจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป.
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการด�ารงต�าแหน่งผู ้พิพากษาอาวุโส
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑.	รบัทราบข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	
มีข้อสังเกตเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	รวมทั้งควรก�าหนดให้ข้าราชการตุลาการ
ซึ่งมีอายุครบ	๖๕	ปีบริบูรณ์	ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่	และการประเมิน 
สมรรถภาพควรที่จะมีการประเมินท้ังทางร่างกาย	 ซึ่งนอกจากการตรวจร่างกายโดยทั่วไปแล้ว
ควรมีการตรวจความสามารถด้านการฟังและสายตา	 และการตรวจประเมินด้านสุขภาพจิต
โดยแพทย์ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง	 ตามที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีส�านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
	 	 	 	 	 ๒.	ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งต้ังและการด�ารงต�าแหน่งผู้พพิากษาอาวโุส	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	เป็นเหตผุลของร่างพระราชบญัญัติ
ในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
	 	 	 	 	 ๓.	มอบหมายให้ส�านักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด�าเนินการในภาพรวม	แล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	
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    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑.	รบัทราบข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	พจิารณาร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	มีข้อสังเกตเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	รวมทั้งควรก�าหนด
ให้ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบ	๖๕	ปี	ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่และ
การประเมินสมรรถภาพควรทีจ่ะมีการประเมนิทัง้ทางร่างกาย	ซึง่นอกจากการตรวจร่างกายโดยทัว่ไปแล้ว
ควรมีการตรวจความสามารถด้านการฟังและสายตา	และการตรวจประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง	และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ	ควรก�าหนดให้มี
หลกัเกณฑ์ว่าการกระท�าใด	ๆ 	อนัมีลกัษณะเป็นการหาเสยีงเพือ่ให้ข้าราชการอยัการลงคะแนนหรอืงดเว้น
ลงคะแนนเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ	ถือเป็นการ
ไม่ปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการ	โดยในระหว่างทีย่งัไม่ได้แก้ไขพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ส�านกังานอัยการสงูสดุควรออกหลกัเกณฑ์ในลกัษณะดงักล่าว
เพื่อใช้บังคับไปพลางก่อน	ตามที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
	 	 	 	 	 ๒.	ให้ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรนี�าเหตุผลของร่างพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีในการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
	 	 	 	 	 ๓.	มอบหมายให้ส�านักงานอัยการสูงสุดรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
พจิารณาร่างพระราชบัญญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	ไปพจิารณาศกึษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว	และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการในภาพรวม
แล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งเพ่ือน�าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การจัดท�า
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 ของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ				
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เร่ือง	การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว
โดยเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	
ที่ให้มีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	 แต่ต้องปรับปรุงรายละเอียดอ�านาจหน้าที่ที่ทับซ้อน
กับหน่วยงานหลัก	และการกระจายอ�านาจ	ในการนี้	กระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งได้จัดท�าประชาพิจารณ์แล้ว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบด้วย	 โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....				
   	 คณะรัฐมนตรีมีมติ	ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑.	รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งเห็นควรแก้ไขเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	รวมทัง้การได้มา
ซึ่งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่ เป ็นตุลาการศาลปกครองที่ได ้รับเลือกจากตุลาการศาลปกครอง
ในคณะกรรมการต่าง	ๆ 	สมควรที่ศาลปกครองจะพิจารณาก�าหนดมาตรการหรือวิธีการใด	ๆ 	เพื่อให้
การเลือกกรรมการในคณะกรรมการต่าง	ๆ	ปราศจากการโน้มน้าวจูงใจด้วยวิธีการที่ท�าให้การเลือกนั้น
ไม่เป็นกลาง	ตามท่ีส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ
เสนอ
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	 	 	 	 	 ๒.	ให ้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเหตุผลของร ่างพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	
เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
	 	 	 	 	 ๓.	 มอบหมายให้ส�านักงานศาลปกครองรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว	 และสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด�าเนินการในภาพรวม	แล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ สงิหาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญัตผิูส้งูอายุ	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....																							
ตามที่กระทรวงการคลัง	 (กค.)	 เสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา	ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
	 	 	 	 กระทรวงการคลัง	เสนอว่า
																				๑.	เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาระยะหน่ึงและก�าลังจะเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	 ๆ	รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการ
ทีส่�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วนในการดูแลผูส้งูอายทุีม่รีายได้น้อยให้ได้รับสวัสดกิารท่ีจ�าเป็น	ซึง่การด�าเนนิการ
ตามนโยบายและมาตรการต่าง	 ๆ	 จ�าเป็นต้องใช้เงินจ�านวนมากในระยะเวลาที่ก�าหนด	 มิเช่นน้ัน
จะไม่สามารถด�าเนินนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ดี
รายได้ของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ	 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด�าเนินการ
																				๒.	เพื่อด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ซึ่งจะท�าให้
ผูส้งูอายไุด้รบัสวัสดิการท่ีจ�าเป็น	โดยเฉพาะผู้สงูอายทีุต้่องการความช่วยเหลอืจากรฐัภายใต้การบรหิาร
จัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งเพื่อบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว	
และลดความเหล่ือมล�า้ทางสังคม	โดยอาศยัความร่วมมอืจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	เพื่อก�าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุง
กองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต	รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ	 เพื่อให้กองทุนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์																
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
																				๑.	ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงนิบ�ารงุกองทนุจากผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษีสรรพสามติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ	๒	ของภาษี
ที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุน
ปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท
																				๒.	ก�าหนดให้กรมสรรพสามติและกรมศลุกากรเป็นผู้ด�าเนนิการเรยีกเกบ็เงนิบ�ารงุกองทุน
เพื่อน�าส่งเป็นรายได้ของกองทุน
											 	 	 ๓.	ก�าหนดให้ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	มีหน้าที่ส่งเงินบ�ารุงกองทุนตามอัตราที่ก�าหนด
											 	 	 ๔.	ก�าหนดให้ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีรรพสามติในส่วนท่ีเกีย่วกบัสนิค้าสรุาและยาสบู
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	 ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี	 ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงิน
บ�ารุงกองทุนด้วย
											 	 	 ๕.	ก�าหนดให้ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ส ่งเงินบ�ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ�ารุงกองทุนหรือ
ส่งภายหลังระยะเวลาที่ก�าหนด	หรือส่งเงินบ�ารุงกองทุนไม่ครบตามจ�านวนที่ต้องส่ง	 นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	 ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ	 ๒	 ต่อเดือนของจ�านวนเงิน
ที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก�าหนดหรือจ�านวนเงินท่ีส่งขาดไปแล้วแต่กรณี	 นับแต่วันครบ
ก�าหนดส่งจนถึงวันท่ีส่งเงินบ�ารุงกองทุน	 แต่เงินเพิ่มที่ค�านวณได้	 มิให้เกินจ�านวนเงินบ�ารุงกองทุน
และให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบ�ารุงกองทุนด้วย

    ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยความผดิเกีย่วกับการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญัติแห่งชาตพิจิารณา	ก่อนเสนอสภานิตบิญัญติัแห่งชาตต่ิอไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 	 ๑.	ก�าหนดนิยาม	ค�าว่า	“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	“หน่วยงานของรัฐ”	“ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง”	“กฎ”	“คู่สมรส”	“ญาติ”	“โดยทุจริต”	“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้”
“ปกติประเพณีนิยม”
	 	 	 	 	 ๒.	ก�าหนดหลักการให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องปฏบิตัหิน้าทีห่รือกระท�าการโดยยดึประโยชน์
ส่วนรวมของรฐัและประชาชนเป็นส�าคญั	สจุรติและเทีย่งธรรม	ไม่กระท�าการท่ีจะก่อให้เกดิความไม่เชือ่ถือ
หรือความไม่ไว้วางใจและไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
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	 	 	 	 	 ๓.	ก�าหนดการกระท�าดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	ได้แก่	การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่	ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการ
ปฏิบัติราชการโดยทุจริต	การริเริ่ม	 เสนอ	จัดท�า	หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต	 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือท่ีตนปฏิบัติหน้าที่อยู ่ไปเพื่อประโยชน์
ของตนหรือผู้อื่น	เป็นต้น
	 	 	 	 	 ๔.	ก�าหนดห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องรฐัรบัของขวญั	ของทีร่ะลกึ	เงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่ของตน
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย	และก�าหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
	 	 	 	 	 ๕.		ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่พ้นจากต�าแหน่งหน้าทีย่งัไม่ถงึ	๒	ปี	เป็นกรรมการ
ที่ปรึกษา	 ตัวแทน	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ผู้รับจ้าง	 หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชน	 ซึ่งเคย
อยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของตน	และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าว
เป็นพิเศษ	ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ	 กระท�าโดยประการใด	 ๆ	 ให้ผู ้อ่ืนล่วงรู ้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต
	 	 	 	 	 ๖.	ก�าหนดหลักเกณฑ์กรณีส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐ	 กรณี
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าร่างสัญญาของรัฐท�าขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์
ให้แจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐซ่ึงจะเป็นคู ่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
สังกัดอยู่	และให้เสนอร่างสัญญาพร้อมความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�านาจบังคับบัญชา	
และคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพื่อด�าเนินการต่อไป
	 	 	 	 	 ๗.	ก�าหนดให้สัญญาของรัฐที่กระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการท�า
หรือให้ความเห็นชอบสัญญาน้ันโดยทุจริต	หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	 ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ด�าเนินการตามสัญญาต่อไป	 หรือให้มีผลเป็นโมฆะ
เฉพาะส่วน	แล้วแต่กรณี
	 	 	 	 	 ๘.	ก�าหนดให้กรณีท่ีผู ้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใดมีลักษณะ
ตามมาตรา	๑๒	 ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ด�าเนินการต่อไป
	 	 	 	 	 ๙.	ก�าหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กรณโีครงการ
ของรัฐท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าโครงการดังกล่าว	 โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ยื่นค�าร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน	๒	ปี	นับแต่วันเริ่มโครงการ	 เพื่อสั่งให้ยุติ
หรือสั่งให้น�าโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์
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	 	 	 	 	 ๑๐.	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการด�ารงต�าแหน่ง
การประกอบอาชีพ	วิชาชีพ	หรือกิจกรรมอื่น	ต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.
	 	 	 	 	 ๑๑.	ก�าหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เพื่อรับผิดชอบในการก�ากับดูแล
และการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้	 และก�าหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จัดท�าข้อก�าหนดและคู่มือ
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
	 	 	 	 	 ๑๒.			ก�าหนดให้น�าพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตมาใช้บังคับแก่การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
	 	 	 	 	 ๑๓.	ก�าหนดบทก�าหนดโทษทางอาญา	กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
	 	 	 	 	 ๑๔.	 ก�าหนดมิให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด
หรอืทีต่นปฏิบตัหิน้าทีอ่ยู	่ไปเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ืน่	เว้นแต่ได้รบัอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย	
หรือกฎ	หรือทรัพย์สินน้ันมีราคาเล็กน้อย	 มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
ทรพัย์สนิตามทีก่�าหนด	และก�าหนดมใิห้น�าบทบญัญติัการห้ามเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่
ท�างานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
	 	 	 	 	 ๑๕.	ก�าหนดให้ประธานศาลฎีกา	ประธานศาลปกครองสูงสุด	และประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	 ทั้งน้ี	 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ�านาจหน้าที่ของตน

    รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....				
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด�าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามกรอบเวลาของกฎหมายกับทุกจังหวัดแล้ว
และได้แต่งต้ังคณะท�างานอ�านวยการขับเคลื่อนการท�างานของสภาเด็กและเยาวชน	 และขณะนี้
อยูร่ะหว่างจดัท�าคูม่อืแนวทางการจดัให้มีสภาเดก็และเยาวชนแต่ละระดบั	ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ	ส�าหรับการส่งเสริม	สนับสนุน
การท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จะได้มีการ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพื่อมีมติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จดัท�าแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในระดบัท้องถิน่	นอกจากน้ี	ได้เตรยีมประชมุหารอืร่วมกบั
กรมการปกครอง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อจัดท�าแผนการบริหารจัดการ	 หรือ	 Road	Map	 ในการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็ก
และเยาวชนภายใน	๕	ปี	ไปอยูใ่นก�ากบัดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ท่ีทีร่บัผดิชอบ	ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

	 	 	 	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....				
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงส�านักงาน
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคเห็นด้วยตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เมื่อมี
การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	แล้วจะมีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้นกว่ากฎหมายในปัจจุบัน	 จึงสมควรท่ีจะต้องเพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสมเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ส่วนการก�าหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	
มีวตัถุประสงค์เป็นการคุม้ครองผู้บริโภคทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการซ้ือสนิค้าหรอืการใช้บรกิาร	มไิด้มี
เจตนารมณ์ในการชดเชยความเสียหายให้กับผู้จ�าหน่ายอิสระหรือสมาชิกอันเน่ืองมาจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ศ.	๒๕๒๗	(แชร์ลูกโซ่)	ซึ่งเป็น
กฎหมายคนละฉบบั	อกีทัง้ผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากการกระท�าความผดิดงักล่าวสามารถใช้กระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญาและทางแพ่งเพือ่เยยีวยาความเสยีหายได้ตามกฎหมายอืน่	ทัง้นี	้จะน�าข้อสงัเกตดงักล่าว
ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและประกอบในการยกร่างกฎกระทรวงส�าหรับการซื้อขายสินค้า
หรือบรกิารโดยวธิกีารพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ต่อไป	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคเสนอ
และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญัตกิารพฒันาการก�ากบัดแูลและบริหารรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหาร
รฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	....		ของกระทรวงการคลงั	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	(สคก.)	เสนอ	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 	 	 เป็นการก�าหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการรับผิดชอบการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ	 อยู ่ในฐานะผู ้ก�าหนดนโยบาย
(Policy	Maker)	และแบ่งโครงสร้างการก�ากับดแูลรฐัวสิาหกจิ	(Regulator)	ออกเป็น	๒	ส่วน	คอื	ให้ส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ	(สคร.)	ท�าหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกิจท่ีจดัตัง้ข้ึน
โดยกฎหมายเฉพาะและรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ	และให้จัดตั้ง
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ	 เพื่อท�าหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ	 (Owner)	 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ	ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในฐานะ
ผูถ้อืหุน้ของรฐัวสิาหกจิทีม่สีถานะเป็นบรษิทั	(จ�านวน	๑๑	บรษิทั)	โดยมเีป้าหมายในการบรหิารรฐัวสิาหกิจ
ในกลุ่มนี้ให้มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์	 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ในทางเศรษฐกิจ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
ตามที่กระทรวงแรงงาน	 (รง.)	 เสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	
โดยให้รับความเห็นของส�านักงานศาลยุติธรรมและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ
การพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
														 	 ๑.	ก�าหนดเพิ่มเติมนิยาม	 “ค่าตอบแทน”	 ในมาตรา	 ๕	 หมายถึง	 เงินที่นายจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท�างาน	 นอกจากค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างาน	 ในวันหยุด	 และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
															 	 ๒.	ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	๑๕	ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าตอบแทน	และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ	 เพ่ือให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	๑๕
																				๓.	ก�าหนดให้การเปลีย่นตวันายจ้างต้องได้รบัความยนิยอมจากลกูจ้างและให้นายจ้างใหม่
รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
																				๔.	ก�าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง
																				๕.	ก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจ�าเป็นปีหน่ึงไม่น้อยกว่า	๓	 วันท�างาน	และ
ก�าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นหนึ่งไม่น้อยกว่า	๓	วันท�างาน
																				๖.	ก�าหนดให้ลูกจ ้างซ่ึงเป ็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ในระหว่าง
ต้ังครรภ์ได้	 โดยเมื่อรวมกับการลาเพื่อคลอดบุตรแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 และก�าหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อตรวจครรภ์และเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้าง
ในวันท�างานตลอดระยะเวลาที่ลา	แต่ไม่เกิน	๔๕	วัน
																				๗.	ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม	 กรณีนายจ้างเลิกจ้างส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างาน
ติดต่อกันครบ	๒๐	ปีขึ้นไป	ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	๔๐๐	วันสุดท้าย
																				๘.	ก�าหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้าง
มีสถานประกอบกิจการอยู ่แล้วด้วย	 และให้นายจ้างแจ้งก�าหนดการย้ายสถานประกอบกิจการ
ให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีก�าหนด
																		 ๙.	ก�าหนดให้เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
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																		 ๑๐.	 ก�าหนดให้การด�าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปหากนายจ้างปฏิบัติ
ตามค�าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน	หรือกรณีนายจ้างน�าคดีไปสู ่ศาล	 และได้ปฏิบัติ
ตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลแล้ว
																			๑๑.	ก�าหนดให้การด�าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปกรณีที่นายจ้างปฏิบัติ
ตามค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
																				๑๒.			ก�าหนดบทบญัญตักิ�าหนดโทษให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	๑๗	วรรคสี	่
กรณจ่ีายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลกิจ้างให้กับลกูจ้าง	มาตรา	๒๓	วรรคสอง	กรณกีารจ่าย
ค่าตอบแทนลูกจ้างเมื่อท�างานเกินวันละ	๘	ชั่วโมง	มาตรา	๕๕/๑	กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น	มาตรา	๑๑๘/๑	กรณีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ
																				๑๓.	 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๑๕๕/๑	 โดยก�าหนดยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงาน
ตรวจแรงงานมหีนังสือแจง้เตือนนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจง้แบบแสดงสภาพการจ้างและการท�างาน
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถด�าเนนิการด�าเนินคดีนายจ้างกรณไีม่ยืน่หรอืไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างงาน
และการท�างานได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณีจัดท�าหนังสือเตือน  
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คำ�คม

จุลนิติ

“แผ่นดินงดงามเพราะความดีที่ไม่หวังผลตอบแทน”

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

ทุ่งหญ้าและป่าใหญ่งดงามได้ 

ก็เพราะดอกไม้นานาพรรณพร้อมจะบานสะพรั่ง

โดยไม่สนใจว่าจะมีคนมาชื่นชมหรือไม่

แผ่นดินนี้จะงดงามเพียงใด 

หากความดีในจิตใจของทุกคนพร้อมที่จะเปล่งประกายให้ปรากฏ

แม้ว่าจะไม่มีคนเห็นก็ตาม
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 ๑ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
  ๒ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรี เป็นผูเ้สนอ ได้รบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่๒๖/๒๕๖๐ เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเรื่องด่วน ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการ เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และได้รบัการบรรจรุะเบียบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในคราวประชมุ ครัง้ที ่๓๘/๒๕๖๐ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ มถุินายน ๒๕๖๐ 
เป็นเรือ่งด่วน ซึง่เมือ่จบการพิจารณาในวาระทีส่อง ข้ันพจิารณาเรยีงตามล�าดับมาตราแล้ว ทีป่ระชมุสภานติิบัญญัติแห่งชาติได้พจิารณาต่อไป 
ในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย.

การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

บทน�ำ
 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งในค�าปรารภประเด็นหนึ่งได้มีการ
กล่าวถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้เป็นครั้งแรก  
รวมทั้งยังก�าหนดให้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
 ในส่วน “ยุทธศาสตร์ชาติ” ตามมาตรา ๖๕ ได้ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาต ิ
เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ 
โดยการจัดท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีก่ฎหมายบญัญตั ิทัง้น้ี กฎหมายดงักล่าวต้องมบีทบญัญตัเิกีย่วกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
 ในด้าน “การปฏิรูปประเทศ” ตามหมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙  
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยเฉพาะในมาตรา ๒๕๙ น้ันได้ก�าหนดให้การปฏริปูประเทศตามหมวดนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ ซึง่อย่างน้อยต้องมวีธิกีาร
จดัท�าแผน การมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนในการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ
การวัดผลการด�าเนนิการ และระยะเวลาด�าเนนิการปฏริปูประเทศทกุด้านซึง่ต้องก�าหนดให้เริม่ด�าเนนิการ
ปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
ว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการตรากฎหมาย และประกาศใช้บังคับภายใน ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
 ดงันัน้ เพือ่อนวุตัใิห้เป็นไปตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูดงักล่าว คณะรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี) จึงได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัต ิ
แผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏรูิปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้น�า
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และต่อมาเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป๒ 

นางวรรณวิมล  สินุธก๑  
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 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว
 จากหลักการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศดังกล่าว  
ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(สลค.) ในฐานะหน่วยงานทีม่ภีารกิจส�าคญัในการสนับสนุนกระบวนการ
ตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรใีนการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลในมติใิหม่ทีม่พีนัธกจิหลากหลายด้าน
เพิม่ข้ึน คอื (๑) กรอบพนัธกิจเกีย่วกับการปฏริปูประเทศ (๒) การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิและ (๓) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ในการนี้ สลค. จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถหรือศักยภาพ 
ของระบบงานในการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ให้สอดคล้องกบับทบัญญติัและเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู รวมทัง้เตรยีมการศกึษาแนวทางการวเิคราะห์ 
เรือ่งเพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี ทัง้นี ้ เพือ่ให้การด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏิรปูประเทศ 
สมัฤทธิผ์ลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมกรอบแนวทำง 
กำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ
 กระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ๓ เพื่อให้ได้ผลสรุปของการตัดสินใจที่ดีหรือ
เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาใน ๓ มิติ ดังนี้
 ๑.	มิติเน้ือหา	 (Content)	 :	 เป็นการจัดท�าเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศและ
ยทุธศาสตร์ชาตเิสนอคณะรฐัมนตรีของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิกระทรวง กรม หรอืหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึง่จะต้องเป็นเรือ่งตามพระราชบญัญตักิารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัแิผน
และข้ันตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ/หรือเรื่องที่อยู่ในประเภทเรื่องที่เสนอ 
คณะรัฐมนตรไีด้ และมีรายละเอยีดสาระส�าคญัของเรือ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการเสนอเรือ่ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๒.	มิตด้ิานขัน้ตอนกระบวนการ	(Process)	:	เป็นการจดัท�าข้อมลูบนัทกึเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ของ สลค. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง การสรุป
สาระส�าคัญของเรื่อง ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องเดิมและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ
การจัดท�าประเดน็ข้อพจิารณา ข้อสงัเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะทางเลอืกและแนวทางการตดัสินใจ 
ต่อคณะรัฐมนตรี
 ๓.	มิตด้ิานผลลัพธ์	(Result/Consequence)	: เป็นขัน้ตอนในการจัดท�ามตคิณะรฐัมนตรีในเรือ่ง
ทีค่ณะรฐัมนตรไีด้พจิารณา และมมีตอินมุตั ิเห็นชอบ รบัทราบ หรอืสัง่การใด ๆ ตลอดจนการมหีนังสอืแจ้ง
มตคิณะรัฐมนตรีไปยงัคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ด�าเนนิการต่อไป

  ๓พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัจนัทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
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 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�าบันทึก
เสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทางการปฏิรปูประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิสามารถพิจารณา
ได้จากแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ร.บ. การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐    
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติคณะรัฐมนตรีที่ดี	

มีคุณภาพ	มุ่งผลสัมฤทธิ์

   ยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
   เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
   ในยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนการปฏิรูปประเทศ
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
   และสังคมแห่งชาติ
   นโยบายของรัฐบาล
   มติคณะรัฐมนตรี
   ที่เป็นหลักการทางนโยบาย
   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
               ฯลฯ

กระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี

    พ.ร.บ. และกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
    ด้านต่าง ๆ
    กรอบมิติของการบริหาร
    ราชการแผ่นดินตาม
    รัฐธรรมนูญฯ
    - การบริหารราชการแผ่นดิน
    - การปฏิรูปประเทศ
    - การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
    - การสร้างความสามัคคี
      ปรองดอง 
               ฯลฯ

สภาพแวดล้อม	บริบททาง
การเมือง	เศรษฐกิจและสังคม

  กระทรวง ทบวง กรม หรอื
หน่วยงานของรฐัทีน่�ากฎหมาย 

นโยบาย แผนไปปฏบิตัิ

ระบบการวเิคราะห์ กล่ันกรอง
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ตามแนวทางปฏริปูและ

ยทุธศาสตร์ชาตเิพือ่การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

บริบทในการปฏิรูปประเทศและ
การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ

กฎหมาย/ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เรือ่งทีเ่สนอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรือ่งและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฯลฯ

รัฐธรรมนูญ
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หลักกำรและแนวทำงกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมกรอบแนวทำง 
กำรปฏริปูประเทศและยทุธศำสตร์ชำติ
 การวเิคราะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทางการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 
ได้อาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้
 ๑.	หลักวิธีการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
   การวิเคราะห์และกล่ันกรองเรื่องอย่างหลากหลายแง่มุม และครอบคลุมทุกมิติท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะกรอบพันธกิจในด้านกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 
การบริหารราชการตามปกติจะท�าให้สามารถเข้าใจเรื่องได้อย่างถ่องแท้ และมองเห็นประเด็นส�าคัญ 
ของเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรว่ีามคีวามสอดคล้องกับนโยบายและยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ของรฐับาล หรอื 
มีปัญหาและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในการนี้ 
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ดังนี้
   ๑.๑	ด้านเชิงวิชาการหรือหลักการ
     ภารกิจการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและ 
ท�าความเข้าใจบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในกรอบหน้าที่และอ�านาจ หรือพันธกิจของ
คณะรฐัมนตรีทีเ่พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะกรอบการปฏริปูประเทศและการมยีทุธศาสตร์ชาติ ว่าเกีย่วข้องกบัหน้าที่
และอ�านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องด�าเนินการ ทั้งในระดับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรฐัมนตรใีห้เป็นไปโดยถกูต้อง ชอบด้วยรฐัธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้หลกัธรรมาภิบาลของ
การใช้อ�านาจรัฐในฝ่ายบริหาร

๑.๒	ด้านเชิงกฎหมายและนโยบาย
     การติดตามนโยบายและข้อส่ังการของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและภายหลัง
ประกาศใช้รฐัธรรมนญูฯ แล้ว จะด�าเนนิการต่อหรอืสบืเน่ืองประการใด โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบั
การใช้อ�านาจของคณะรัฐมนตรใีนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ทัง้ในส่วนหมวดต่าง ๆ  และบทเฉพาะกาล
ของรฐัธรรมนญู ตลอดจนการบรหิารราชการแผ่นดนิในระยะเปลีย่นผ่านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น การเกดิขึน้
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนญูท่ีคณะรฐัมนตรต้ีองอนมุตั ิแต่งตัง้หรอืเหน็ชอบการด�าเนนิงาน
   ๑.๓	ด้านเชิงการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
     การมีโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบงานในการศึกษา วิเคราะห์ 
และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีระบบการกลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องและระบบข้อมูล 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏริปูประเทศและยุทธศาสตร์ชาตเิน่ืองจากเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญัต่อการขับเคลือ่น
การพฒันาประเทศภายใต้รฐัธรรมนญูใหม่ และต้องค�านึงถงึปัจจัยการเปลีย่นแปลงในระดบัรฐัธรรมนญู 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในส่วนทีเ่กีย่วกบักรอบยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏิรูปประเทศด้วย รวมทัง้ส่วนทีอ่ยู่ 
ในอ�านาจของคณะรฐัมนตรใีนการให้ความเหน็ชอบ อนุมตั ิหรอืด�าเนินการไว้ล่วงหน้า ตลอดจนบทบาท
ในการเร่งรดั ก�ากบั และติดตามการบรหิารราชการแผ่นดนิในกรอบของยทุธศาสตร์และการปฏริปูประเทศ
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 ๒.	แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
   แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตักิารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ถอืเป็น
เนือ้หาทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิการวิเคราะห์กลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีซ่ึงมสีาระส�าคญั ดงัน้ี
   ๒.๑	แนวทางปฏิรูปประเทศ ให้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน (๑) ด้านการเมือง 
(๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยติุธรรม (๕) ด้านการศกึษา 
(๖) ด้านเศรษฐกจิ (๗) ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสขุ (๙) ด้านสือ่สารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด๔ 
   ๒.๒	ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
(๒) เป้าหมายการพฒันาประเทศในระยะยาว (อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมัน่คงของประเทศ 
ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน) ก�าหนดระยะ
เวลาท่ีต้องด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย และตวัชีว้ดัการบรรลเุป้าหมาย และ (๓) ยทุธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ๕ 

 ๓.	บทบัญญตัสิาระส�าคญัเกีย่วกบัการปฏิรปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาตติามนยัของรฐัธรรมนูญ	
มีกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีอนุวัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๑.	ร่างยุทธศาสตร์ชาติ    ให้มี “คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ” 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
โดยในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เป็นผู้แต่งตั้ง
   เมื่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด�าเนินการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อ 
ครม. เพื่อพิจารณา 
ในกรณีที่ ครม. เห็นควรแก้ไข 
เพิ่มเติมในเรื่องใดให้ส่งคืน 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติด�าเนินการ
   ให้ ครม. น�าร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

   ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเร่ืองตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�าหนด
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่องและระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

   มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น 
กรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน 
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

  ๔มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐.
  ๕มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐.
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เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๒.	แผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติิิ

   เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดท�าแผนแม่บทฯ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอ ครม.
   แผนแม่บทและแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูประเทศ
ต้องมีความสอดคล้องกัน
   ในกรณีที่ คกก. จัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท 
ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก. 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ ครม. ก่อน 
แล้วจึงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

  วิเคราะห์ กล่ันกรอง และเสนอ
เรื่องต่อ ครม. โดยพิจารณา
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่กฎหมายก�าหนด

  แผนแม่บทท่ี ครม. ให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามน้ัน รวมท้ังการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

๓.	ความเห็นของ	คกก.	
ยุทธศาสตร์ชาติต่อ	ครม.	
ในเร่ืองการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

    คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
มีหน้าที่และอ�านาจเสนอ
ความเห็นต่อ ครม. ในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการ
ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

๔.	ร่างระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม	ตรวจสอบ
และประเมินผล
การด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ	
(ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ)

    ให้ ครม. วางระเบียบเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
    การวางระเบียบเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานขององค์กร
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ 
ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ประสานและปรึกษากับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขององค์กร 
ดังกล่าวด้วย

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 37จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๕.	รายงานสรุปผลการ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติประจ�าปี

  ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดท�ารายงาน
สรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ครม. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และ
รัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานจาก
หน่วยงาน ท้ังน้ี รายงานดังกล่าว
อย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย

    ๑. เร่งรัด ติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
    ๒. จัดท�าระบบข้อมูลผล
การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
    ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

   ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ

๖.	รายงานในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่แจ้ง	
การด�าเนินการให	้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ	หรือแผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ

   ในกรณีที่การด�าเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐ
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บท ให้ คกก. 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึง
ความไม่สอดคล้องและ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงและเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐด�าเนินการประการใด
แล้วให้แจ้งให้ คกก. จัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติทราบภายใน 
๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�าเนินการแก้ไขหรือไม่แจ้ง
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในก�าหนดเวลา 
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
รายงานให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อ 
ครม. เพ่ือทราบและส่ังการต่อไป 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กร
อิสระหรือองค์กรอัยการ 
ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขององค์กรดังกล่าว
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป

วิเคราะห์ กล่ันกรอง
และเสนอเร่ืองต่อ ครม.

   ท�าให้หน่วยงานของรัฐในฝ่าย
บริหารจะสามารถด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการด�าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๐38 จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๗.	ร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ

     ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่ง ครม. แต่งตั้ง  
รวม ๑๐ ด้าน และด้านอื่น 
ตามที่ ครม. ก�าหนด
เพื่อท�าหน้าที่จัดท�า
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
     การจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน จะท�าเป็น
แผนเดียวกัน หรือแยกเป็นแผน
แต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกัน
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
     ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน 
และเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภา
เพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป

      ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
      ๒. เร่งรัด และติดตาม
การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
      ๓. จัดท�าระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง และระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

      มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อ
ก�าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด�าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
      ให้เป็นหน้าท่ีของ ครม. ท่ีจะ
ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

๘.	ข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการ
แกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย
เพื่อด�าเนินการตาม
มาตรา	๒๕๘	ง.	
ด้านกระบวนการยุติธรรม	
(๔)	หรือ	จ.	ด้านการศึกษา	
ของรัฐธรรมนูญ

     การปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมและ
ด้านการศึกษา ตามมาตรา ๘ 
วรรคสี่ ให้ คกก. ตามมาตรา 
ดังกล่าวด�าเนินการโดยอิสระ
ตามแนวทางที่เห็นสมควร 
และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ด�าเนินการตามมาตรา ๒๕๘ ง. 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) 
หรือ จ. ด้านการศึกษา 
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
เพื่อให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร ์
ด้านต่าง ๆ ที่ก�าหนด

      ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม. 
      ๒. เร่งรัด ติดตามการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

     ท�าให้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ง. 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) 
หรือ จ. ด้านการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว ภายหลังจากท่ี ครม. เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 39จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
ความสอดคล้องและบูรณาการ
กับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม. และเมื่อ 
ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน 
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่
มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ 
ของรัฐธรรมนูญก�าหนด

๙.	ความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการ
ปฏิรูปทุกคณะ	(ที่เสนอ
ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเสนอแนะต่อ ครม. 
ในเรื่องการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ)

  ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ มีหน้าที่และอ�านาจ
เสนอความเห็นต่อ คกก. 
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา ครม. หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ครม. มีมติต่อความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

๑๐.	ร่างระเบียบเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม	ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	
ตามข้อเสนอแนะของ	
คกก.	ยุทธศาสตร์ชาติ

  ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.	รายงานสรุปผล
การด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

  ให้ สศช. จัดท�ารายงาน
สรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี
เสนอต่อที่ประชุมร่วม เพื่อให ้
ความเห็นชอบและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ สศช. 
เสนอรายงานต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และรัฐสภาทราบภายใน 
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน

   ๑. เร่งรัดและติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
ผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
   ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
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เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๑๒.	รายงานในกรณี
ที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้และเป็น
เรื่องด่วน	หรือในกรณีมี
เหตุอ่ืนใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่อง

    ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้
และเป็นเรื่องเร่งด่วน 
หรือในกรณีมีเหตุอื่นใด
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง 
ให้ สศช. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก. ปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง
รายงานปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ให้ ครม. คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

   ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
หน่วยงานของรัฐท่ีไม่สามารถ
ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

  ท�าให้ฝ่ายบริหารหรือ ครม.
สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือกรณีที่มี
เหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่องได้

๑๓.	รายงานความคืบหน้า
ในการด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ	
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก	๓	เดือน

    ในระหว่างระยะเวลาที่ ครม. 
ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่
ของ สศช. ในการจัดท�ารายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อ ครม. ไม่ช้า
กว่า ๑๐ วัน ก่อนครบก�าหนด 
๓ เดือน ดังกล่าว

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม. 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่ก�าหนด

  ครม. ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๐

กรณีที่กระทรวง	หน่วยงานของรัฐ	ด�าเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๑๔.	เรื่องที่กระทรวง
หน่วยงานของรัฐ
เสนอเรื่องต่อ	ครม.	
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ	
หรือแผนการปฏิรูป
ประเทศ

    กระทรวงหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ�านาจ
ที่เกี่ยวข้องน�าเสนอเรื่อง
ต่อ ครม.

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการ
ด�าเนินการโดยกระทรวง หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และ
อ�านาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
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 กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอ�านาจของคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่ได้กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวม
ประมาณ ๒๖ แห่งด้วยกนั โดยเป็นการกล่าวถงึอ�านาจของคณะรฐัมนตรใีนแง่มมุต่าง ๆ  อาทิ การให้ความ
เหน็ชอบแผนการปฏิรปูประเทศ การให้เป็นหน้าทีข่องคณะรฐัมนตรทีีจ่ะก�ากับดแูลและสนับสนนุให้ทกุ
หน่วยงานด�าเนนิการ ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูประเทศ และการจ�าแนกแยก
ด้านการปฏิรูปประเทศ นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก�าหนด
 ส่วนพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะรัฐมนตรีได้มีบทบัญญัติที่กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวมประมาณ ๓๖ แห่งด้วยกัน อาทิ  
การก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทเพือ่บรรลุเป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาตต้ิองให้คณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ
และให้มีผลผกูพนัหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ
เป็นอ�านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้ง ตลอดจนวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนรบัผดิชอบต่อมติคณะรฐัมนตรหีรอืการด�าเนินงานของคณะรฐัมนตรี
ในปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ หากมกีรณดีงักล่าวให้วฒุสิภามีมตเิสนอเรือ่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรวมทั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ด�าเนินการต่อไป หากศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 บทบาทภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และ 
กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่ามีภารกิจที่มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นหลายพันธกิจ  
โดยเฉพาะในมิติของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยมีพระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นกรอบหรือแนวทางในการด�าเนินการ	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
และประชาชน	และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายให้มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	
และยั่งยืนสืบไป
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  ๑องค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา หรอื โออซีีด ี (Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD) ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศมหาอ�านาจในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยประเทศในทวีปเอเชียท่ีเป็นสมาชิก 
ขององค์การดังกล่าวมเีพยีง ๒ ประเทศ คอื ประเทศญีปุ่น่ และประเทศเกาหลใีต้ ส่วนประเทศสงิคโปร์ เป็นเพยีงสมาชกิสมทบ และประเทศไทย
เป็นเพยีงผูส้งัเกตการณ์เท่านัน้.

 การที่สังคมหนึ่งสังคมใดจะอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาทางสังคมที่ชัดเจนแน่นอน
และเป็นธรรม เพือ่ชีข้าดความถกูต้องท่ีคนในสงัคมยอมรบัร่วมกนั นัน่กคื็อ “กฎหมาย” ซ่ึงหากฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบัติตามแล้วย่อมมีความผิดและต้องได้รบัโทษ ซึง่ในแง่นี ้เมือ่มกีฎหมายมากขึน้เท่าใด บคุคลย่อม
ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอันมีผลเป็นการลิดรอนหรือจ�ากัดสิทธิเสรีภาพมากยิ่งข้ึน
เท่านัน้ เม่ือสังคมพัฒนา กฎหมายไม่เพยีงแต่ถกูใช้เพือ่จดัการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบร้อย
ของสังคมและประชาชนโดยส่วนรวมเท่านั้น ยังถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และระบบการเมืองการปกครองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สังคมยุคโลกาภิวัตน์” ในปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ มีการติดต่อ แข่งขัน และ 
มีการไหลผ่านข้ามพรมแดนของการค้าและการลงทุนอย่างเสรี กฎหมายจึงถูกใช้เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังก�าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมด้วย
 ด้วยความส�าคัญของกฎหมายและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากกฎหมาย 
มีเป็นจ�านวนมากและมีคุณภาพไม่เพียงพอแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางที่ท�าให้เกิด 
การทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีไ่ด้ ดงันัน้ ประเทศทัง้หลายโดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
จึงมีกลไกในการปฏิรูประบบกฎหมายหรือพัฒนาคุณภาพกฎหมายของประเทศ “ทั้งที่มีอยู่แล้ว” 
และ “ที่จะเสนอให้มีขึ้นใหม่” ทั้งในกระบวนการ “ก่อนการตรากฎหมาย” และ “หลังกฎหมาย 
มผีลใช้บงัคบัแล้ว” ให้มคีณุภาพทีด่ย่ิีงขึน้ หรอืเป็น “กฎหมายท่ีด”ี (Good Law) คอื มคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (Better Regulation) และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็นหรือลดจ�านวนกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด (Deregulation)  
เพื่อไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย อาทิ ประเทศในกลุ่ม OECD๑  

และพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
กลไกในการปฏิรูปกฎหมาย

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์
นิติกร สำ นักกฎหมาย 
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มหีลกัเกณฑ์ “การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” หรอืการท�า “RIA” (Regulatory Impact 
Analysis : RIA) ซึ่งจะน�ามาใช้กับกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล�าดับรอง รวมทั้ง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ จรรยาบรรณ ค�าแนะน�า ข้อสังเกต แผนการหรือข้อตกลงระหว่างภาครัฐ 
กับภาคเอกชนในเรื่องที่มีความส�าคัญหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิทธิของบุคคล หรือ 
ในประเทศเกาหลีใต้ท่ีประสบความส�าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศ 
ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นช่วงเดยีวกนักบัประเทศไทยทีป่ระสบกับภาวะวิกฤตเิศรษฐกจิ
ต้มย�ากุง้ โดยรฐับาลของประเทศเกาหลใีต้ในขณะน้ันได้ก�าหนดนโยบายเพือ่การปฏริปูประเทศในด้านต่าง ๆ 
และหนึ่งในนโยบายดังกล่าวก็คือ “การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย” โดยการยกเลิกกฎหมายที่เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการค้า การลงทุน หรือภาคธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย” (Regulatory Reform Committee) ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบครึ่งหนึ่ง
เป็นภาคเอกชนหรือประชาชน เพราะเล็งเห็นว่ากฎหมายส่วนใหญ่ที่ใช้บังคับน้ันจะมีผลกระทบต่อ 
ภาคเอกชนหรอืประชาชนโดยตรง นอกจากน้ี ยงัให้ผูบ้รหิารประเทศ คอื นายกรฐัมนตรเีป็นผูม้บีทบาท
ส�าคญัในคณะกรรมการชุดนี ้และให้ประธานาธิบดที�าหน้าทีก่�ากับดแูลอย่างใกล้ชดิ ทัง้น้ี เพ่ือให้สามารถ
พิจารณาวินิจฉัยหรือตัดสินใจในทางนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายได้ในทันที
 ทั้งนี้ กลไกในการปฏิรูปหรือพัฒนากฎหมายโดยทั่วไปนั้นจะด�าเนินการโดยวิธีการ ดังนี้
 ๑) การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน 
 ๒) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว
 ๓) การเลกิกฎหมาย (Regulatory Guillotine)๒ และการปฏริปูกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform)
 ๔) การจัดท�าคู่มือตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย (Regulatory Checklist)
 ๕) การก�าหนดระยะเวลาสิน้ผลการบงัคบัใช้กฎหมาย (Sunset Legislation /Sunset Clause)
 ๖) วิธีการอื่น ๆ เช่น การเสนอร่างกฎหมายใหม่เพี่อทดลองใช้ในพื้นท่ี (Experimental 
Legislation) การทดสอบร่างกฎหมาย (Testing Law Draft) และการศึกษาวิจัยการบังคับใช้กฎหมาย 
(Implemental Study)๓ เป็นต้น
 ส�าหรับการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนาคุณภาพกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน 
เมือ่พจิารณาแล้วจะพบว่ามกีารน�ากลไกต่าง ๆ  ดงักล่าวมาใช้อย่างหลากหลาย รวมทัง้มคีวามพยายาม
ทีจ่ะปฏริปูหรอืพฒันากฎหมายของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้ก�าหนดบทบัญญัติในหมวดต่าง ๆ 
รองรับไว้หลายมาตรา อันมีสาระส�าคัญจ�าแนกออกเป็นกลไกด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  ๒โดยทีใ่นประเทศฝรัง่เศสนัน้จะมเีคร่ืองประหารชวีตินกัโทษทีเ่รยีกว่า “กโิยตนี” ดังนัน้ จึงถกูน�ามาใช้เป็นชือ่เรยีกการฆ่ากฎหมาย 
หรอืยกเลกิกฎหมายทีล้่าสมยัหรอืหมดความจ�าเป็นให้สิน้สดุลงด้วย.
 ๓อภิชัย กู้เมือง, “เทคนิคในการพัฒนากฎหมาย”, เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย 
ภาครฐั ระดบัช�านาญการขึน้ไป รุ่นที ่๒๑, ๒๕๖๐, หน้า ๓.
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 ๑.  การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน
      การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน (Compilation of Laws 
and Regulations) เป็นการบูรณาการกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ด้วยการรวบรวมกฎหมายฉบับต่าง ๆ  
ที่บังคับใช้ในเรื่องหนึ่งไว้ในท่ีเดียวกัน โดยเป็นการรวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายไว้เป็นเอกสาร 
ฉบบัเดยีว โดยเรียงล�าดับกฎหมายฉบับต่าง ๆ ตามปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือตามหัวข้อเรื่อง หรือมีการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับในครั้งแรกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการน�า
บทบัญญตัขิองกฎหมายฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิมาใส่ไว้ เพ่ือรวบรวมกฎหมายในเรือ่งหนึง่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
หรือจัดท�าเป็นประมวลกฎหมายรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า อ้างอิง และปฏิบัติงาน 
การรวบรวมบทบัญญตัขิองกฎหมายเร่ืองเดยีวกนัไว้ในท่ีเดยีวกนัน้ันสามารถแบ่งออกเป็น ๒ รปูแบบ คือ
    ๑.๑ การรวบรวมกฎหมายแบบไม่เป็นทางการ (Compilation) วิธีการนี้เป็นการน�า   
กฎหมายในเรือ่งเดยีวกนัมารวบรวมไว้ในเอกสารฉบบัเดียวกนัหรอืท่ีเดยีวกนัอย่างครบถ้วน โดยเรยีงไปเป็น
รายฉบับตามล�าดบัปีท่ีประกาศใช้บงัคับ และรวบรวมบทบญัญตัขิองกฎหมายฉบับแรกและฉบบัทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิเข้าไว้ด้วยกนั โดยใช้วิธีการตัดแปะ (Cut and Paste) กล่าวคอื การน�าบทบญัญตัปัิจจุบนัของกฎหมาย
ฉบบัต่าง ๆ  มารวบรวมไว้ภายใต้หวัข้อต่าง ๆ  ทีก่�าหนดขึน้ โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงเลขมาตราของกฎหมาย
แต่ละฉบับ และไม่มผีลยกเลกิกฎหมายฉบบัต่าง ๆ ทีย่งัคงใช้บงัคบัอยูใ่นเรือ่งนัน้ ท้ังนี ้ เพือ่ให้การเข้าถึง
กฎหมาย (Access to Law) เป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุ เช่น การรวบรวมกฎหมายเกีย่วกบัเรือ่ง
ทรพัย์สินทางปัญญา การคุม้ครองผู้บรโิภค การปกครองส่วนท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม เข้าไว้ด้วยกนั เป็นต้น
   ๑.๒  การรวบรวมกฎหมายแบบเป็นทางการ (Codification) หรือ “การจัดท�าประมวล
กฎหมาย” เป็นการบูรณาการกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยน�าบทบญัญตักิฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในเรือ่งหนึง่
ของกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกันมารวบรวมไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดหมวดหมู่หรือ 
โครงสร้างใหม่ รวมทัง้ผสมผสานเนือ้หาของกฎหมายฉบบัต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั ปรบัปรงุถ้อยค�าให้ทนัสมยั
และสอดคล้องกัน ตัดทอนข้อความที่ซ�้าซ้อน แก้ไขบทบัญญัติที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกบทบัญญัติ 
ทีไ่ม่มผีลบงัคบัใช้โดยสภาพ ส่วนในด้านรปูแบบจะมกีารยบุรวมมาตรา แยกมาตราเดยีวเป็นหลายมาตรา 
สลบัมาตรา และมีการก�าหนดเลขมาตราของประมวลกฎหมายข้ึนใหม่ ทัง้น้ี เมือ่จัดท�าเสรจ็แล้วจะเสนอ
ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้บังคับแทนบทบัญญัติท่ีน�ามารวบรวมไว้ในประมวล
กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ การจัดท�าประมวลกฎหมายจึงถือเป็นวิธีการบูรณาการกฎหมายที่บริบูรณ์ที่สุด 
เพราะมีวัตถปุระสงค์เพ่ือการเข้าถงึกฎหมายและการเข้าใจกฎหมาย (Accessibility and Intelligibility 
of Law) กล่าวคอื มคีวามครบถ้วนสมบรูณ์ของกฎหมายทีน่�ามารวบรวมไว้ในทีเ่ดียวกัน เพ่ือความสะดวก
ในการเข้าถงึข้อมลูกฎหมาย และมคีวามมุง่หมายทีจ่ะท�าให้กฎหมายในเรือ่งนัน้เป็นระบบ โดยมกีารจดั
หมวดหมูบ่ทบญัญติัในส่วนต่าง ๆ อย่างชดัเจน เช่ือมโยงกนัเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกนั อนัจะช่วย 
ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
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 ๒.  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว
 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว เป็นการตรา
กฎหมายออกมาเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีการบังคับใช้ หรือมีเนื้อหาสาระที่ล้าสมัย หมดความจ�าเป็น 
หรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น เช่น “พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ 
กาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖” ได้ตราออกมายกเลิกกฎหมายมีเนื้อหาสาระที่ล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น ๔๗ ฉบับ “พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ�าเป็นหรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่ พ.ศ. ๒๕๕๘” ได้ตราออกมายกเลกิกฎหมายจ�านวน ๑๑ ฉบบั 
และล่าสดุ “พระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัท่ีหมดความจ�าเป็นหรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” ได้ตราออกมายกเลกิกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น หรอืสร้างภาระแก่ประชาชน
และงบประมาณของรัฐอีกจ�านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติปันส่วนน�้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 
๒๔๘๓ ที่ก�าหนดมาตรการพิเศษในการแบ่งปันน�า้มันเชื้อเพลิงในสภาวการณ์ที่ประเทศประสบปัญหา
ในการจดัหาน�า้มนัเช้ือเพลงิ พระราชบญัญัตคิวบคมุแร่ดบีกุ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทีก่�าหนดให้ควบคมุการส่งออก
แร่ดีบุก ซึ่งใช้เฉพาะในช่วงเวลาท่ีคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศประกาศควบคุมการส่งออกแร่ดีบุก 
และพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ก�าหนดควบคุมการประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง โดยผูป้ระกอบอาชพีงานก่อสร้างต้องจดทะเบยีนต่อคณะกรรมการสถาบนัผูร้บังานก่อสร้าง 
(กกส.)๔ รวมทัง้ในกรณทีีก่ฎหมายมบีทบัญญตัทิีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู ได้มกีารตรากฎหมายออกมา
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เช่น “พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๐” ได้ตราออกมายกเลกิความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบญัญตั ิและพระราชก�าหนด 
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล จ�านวนทั้งสิ้น ๗๖ ฉบับ

 ๓.  การจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมาย
    องค์กรที่เกี่ยวข้องกับปฏิรูปกฎหมายที่ส�าคัญ ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่
     ๓.๑  คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�าหนดให้มี  
คณะกรรมการกฤษฎกีา และคณะกรรมการพฒันากฎหมาย โดย “คณะกรรมการกฤษฎีกา” นัน้ เป็นการ
แต่งตั้งจากข้าราชการหรือที่รับหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า มีจ�านวน 
๑๐๐ กว่าคน แบ่งออกเป็น ๑๔ คณะ มีหน้าที่ส�าคัญในการพิจารณากฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 
อันเป็นการท�างานในเชิงรบั ในขณะท่ี “คณะกรรมการพฒันากฎหมาย” ประกอบด้วยกรรมการร่างกฎหมาย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน เพื่อท�าหน้าที่เสนอ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศหรือกฎหมาย 

  ๔กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, (https://www.facebook.com/thailawreform/).
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ทีจ่�ากัดเสรภีาพในร่างกาย ทรพัย์สนิ หรอืการประกอบอาชพีของประชาชนโดยไม่สมควร หรอืก่อให้เกดิ
ภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ ซึ่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายกรฐัมนตร)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้ ทัง้นี ้ ในทางปฏบิตัจิะพบว่าองค์ประกอบครึง่หนึง่ของคณะกรรมการชุดนี้ 
จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือภาคเอกชน และท�าหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ และเสนอแก้ไข
กฎหมายใด ๆ ก็ได้ที่เห็นว่าล้าสมัย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาได้โดยตรง หากคณะรฐัมนตรเีห็นชอบกจ็ะเสนอต่อรฐัสภาเพือ่พิจารณาต่อไป อนัเป็น 
การท�างานในเชงิรุก ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๕ คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ๕ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด โดยเฉพาะ  
“คณะอนุกรรมการด�าเนินการศึกษาแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เพื่อท�าหน้าท่ีศึกษาแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าหลักเกณฑ์การยกร่างกฎหมาย การเสนอกฎหมาย และการพิจารณา
ร่างกฎหมายส�าหรับส่วนราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญ๖ 
    ๓.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตราออกมาใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ๗ โดยมีผลใช้
บงัคบัตัง้แต่วนัที ่ ๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายนี้
ประกอบด้วยประธานกรรมการปฏิรปูคนหนึง่ และกรรมการปฏิรูปจ�านวนไม่เกนิ ๑๓ คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะด�าเนินการปฏิรูป โดยค�านึงถึง
ความหลากหลายของผูม้ปีระสบการณ์ในภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วข้องประกอบกนั
มีหน้าที่จัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเพื่อก�าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน 
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมาย รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
และผลสมัฤทธ์ิในการด�าเนินการทีค่าดหวงัว่าจะบรรลภุายในระยะเวลา ๕ ปี ตลอดจนการเสนอให้มี
หรอืแก้ไขปรับปรงุกฎหมายทีจ่�าเป็นเพือ่ด�าเนนิการตามแผนการปฏิรปูประเทศด้านกฎหมายดงักล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดไว้ 

  ๕โปรดดู ค�าสัง่ประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่๑/๒๕๕๙ เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ลงวนัที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.
 ๖กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, อ้างแล้ว เชงิอรรถที ่๔.
  ๗รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ ก�าหนดให้การปฏริปูประเทศตามหมวดนีใ้ห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏิรปูประเทศซึง่อย่างน้อยต้องมีวธิกีารจัดท�าแผน การมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ข้ันตอนในการด�าเนนิการปฏริปูประเทศการวดัผลการด�าเนนิการ และระยะเวลาด�าเนนิการปฏริปูประเทศทกุด้าน ซึง่ต้องก�าหนดให้
เริม่ด�าเนนิการปฏริปูในแต่ละด้านภายใน ๑ ปีนบัแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีร้วมตลอดทัง้ผลสมัฤทธ์ิทีค่าดหวังว่าจะบรรลใุนระยะเวลา ๕ ปี 
ทัง้น้ี ให้ด�าเนนิการตรากฎหมายและประกาศใช้บงัคบัภายใน ๑๒๐ วนันบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี.้
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ปัจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐ คน มีศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๓ (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ) และอดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ๘ 
     อนึ่ง เมื่อย้อนไปพิจารณาถึงความพยายามในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อ
ปรบัปรงุและพัฒนากฎหมายของประเทศแล้วจะพบว่า บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระ 
เพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ และปรบัปรงุกฎหมายให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู๙ จงึได้ตรา 
“พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓” ขึ้น เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย” มจี�านวนทัง้ส้ิน ๑๑ คน โดยก�าหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
อีก ๔ คน ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เพื่อให้สามารถด�าเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ได้อย่างเตม็ทีแ่ละเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายชดุน้ีได้ถกูยกเลกิแล้ว 
โดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยกเว้น
ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายบัญญัติไว ้
เป็นอย่างอื่น หรือนายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

 ๔.  การปฏิรูปกฎเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ นัน้
ได้ตราออกมาใช้บงัคบัเพือ่ปฏริปูระบบราชการ โดยให้การปฏิบติังานของส่วนราชการสามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการ
และการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการน้ีต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ�าเป็น และประชาชนได้รับ
การอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ทัง้น้ี ในการด�าเนินงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้มีบทบัญญัติก�าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ส�าคัญ ๆ  ได้แก่

  ๘โปรดด ูประกาศส�านกันายกรฐัมนตร ี เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านต่าง ๆ ลงวนัที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐,  
ประกาศราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๐๕ ง หน้า ๑-๖ วนัที ่๑๕  สงิหาคม ๒๕๖๐.
  ๙รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนท่ี ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิรรม มาตรา ๘๑ 
ก�าหนดให้ “รฐัต้องด�าเนนิการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยตุธิรรม” โดยความใน (๓) ก�าหนดให้ “จดัให้มีกฎหมายเพือ่จดัต้ังองค์กร
เพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม
รฐัธรรมนญู โดยต้องรบัฟังความคิดเห็นของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากกฎหมายนัน้ประกอบด้วย” และบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๘ ก�าหนดให้  
“ให้คณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผ่นดนิอยูใ่นวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีแ้ต่งต้ัง “คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย” ทีม่กีารด�าเนนิการทีเ่ป็น
อสิระภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมหีน้าทีศ่กึษาและเสนอแนะการจดัท�ากฎหมายทีจ่�าเป็น
ต้องตราข้ึนเพือ่อนวุตักิารตามบทบัญญตัแิห่งรัฐธรรมนญู และให้คณะกรรมการดงักล่าวจดัท�ากฎหมายเพือ่จดัต้ังองค์กรเพือ่การปฏรูิปกฎหมาย 
ตามมาตรา ๘๑ (๓) ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูน้ี โดยในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมบีทบญัญติัก�าหนดให้
มหีน้าทีส่นบัสนนุการด�าเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ด้วย”.
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   ๔.๑ มาตรา ๓๕ ก�าหนดให้ “ส่วนราชการ” มีหน้าที่ส�ารวจ ตรวจสอบ และทบทวน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อด�าเนินการยกเลิก ปรับปรุง 
หรือจัดให้มีกฎหมายหรือประกาศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับ
ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นส�าคญั และในการด�าเนนิการดงักล่าวให้น�าความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย
   ๔.๒ มาตรา ๓๖ ก�าหนดให้ “ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” มีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการเสนอแนะต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ไม่เอ้ืออ�านวยต่อการพฒันาประเทศ เป็นอปุสรรคต่อการประกอบกจิการหรอืการด�ารงชวีติของประชาชน 
หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร
   ๔.๓ มาตรา ๔๒ ก�าหนดให้แต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบ และด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ�้าซ้อน 
หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืน ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

 ๕. การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
   จากสภาพปัญหากฎหมายเฟ้อ (Inflation of laws and regulatory) และกระแสโลกาภิวตัน์
ที่มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชน จึงได้น�าแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ออกกฎหมายหรอืการท�า RIA ของประเทศในกลุม่ OECD ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วมาเป็นต้นแบบ
ในการจดัท�า “หลกัเกณฑ์ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย” หรอื Checklist ของประเทศไทย
ในกระบวนการช้ันก่อนการตรากฎหมาย ตามที่ “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศ”๑๐ เสนอ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัต ิ
หลักการของหลักเกณฑ์ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมายท่ีคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่การพัฒนาประเทศเสนอ ดังกล่าว และก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัถอืปฏบิตั ิตัง้แต่วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๔๖ 
เป็นต้นไป

  ๑๐คณะกรรมการปรับปรงุกฎหมายเพือ่การพฒันาประเทศ มนีายมชียั ฤชพุนัธุ ์ประธานกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่๑ เป็นประธาน
กรรมการ ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่สามารถปรับใช้ได้กับ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการปกครอง.
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    ต่อมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร๑๑  ตามแนวคิด “3D”๑๒ ได้แก่
    “Deregulation” คือ การลดจ�านวนกฎหมาย และลดเนื้อหาของกฎหมายท่ีมีลักษณะ 
การใช้บังคับเป็นการควบคุมให้น้อยลง โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมายเท่าท่ี
จ�าเป็น และละเว้นการควบคุมที่ไม่สมควร

“Decentralization” คอื การถ่ายโอนอ�านาจให้แก่หน่วยงานหรอืบุคคลอืน่ได้ร่วมตดัสนิใจ
หรือปฏิบัติแทน โดยเน้นการกระจายอ�านาจและการมอบอ�านาจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัว และเป็นการอ�านวยความสะดวก ความรวดเร็ว และเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่
ประชาชนให้หลากหลาย

“Decriminalization” คือ การลดเนื้อหาของกฎหมายที่มีลักษณะทางอาญาและมีโทษ
ทางอาญาโดยไม่จ�าเป็น หรอืการก�าหนดโทษหรอืระวางโทษสงูเกนิควร เนือ่งจากมาตรการทางอาญาน้ัน
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่องบประมาณ 
รายจ่ายของรฐั และกว่าคดีจะมาถงึศาลกส่็งผลกระทบต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดต่ีาง ๆ 
เป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ ในกรณคีวามผดิทีไ่ม่ร้ายแรงจงึควรน�าสภาพบงัคบัทางแพ่ง มาตรการทางปกครอง 
หรือมาตรการทางสังคมที่เน้นการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐมาใช้แทน

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังก�าหนดให้การเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตร ี
ต้องมีการตรวจสอบ “ความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ” (Checklist) รวม ๑๐ ประการ 
ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
อย่างเคร่งครดั รวมทัง้ต้องเสนอแผนในการจดัท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะเวลา และบรูณาการ
การท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของเน้ือหาให้ได้ความชัดเจนและให้ได้ข้อยุต ิ
ในหลักการก่อนน�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกรณีที่ต้องมีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
จะต้องเป็นกรณีที่มีความจ�าเป็นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นส�าคัญเท่านั้น  
ตลอดจนต้องพิจารณาความเร่งด่วนตาม Function (ภารกิจพื้นฐาน) Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ 
นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) ที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศ และ 
มีความทันสมัยและเป็นสากล รวมทั้งพิจารณาความจ�าเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปที่ส�าคัญมีความต่อเนื่องและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  ๑๑โปรดด ู ส�าเนาหนงัสอืส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี ด่วนทีสุ่ด ที ่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑ เรือ่ง แนวทางด�าเนนิการด้านกฎหมาย 
(แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะเวลา ๑ ปี (พฤศจกิายน ๒๕๕๘ - ตลุาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบ 
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดนิ และการปฏริปูประเทศของคณะรฐัมนตร ีและนโยบายการปฏริปูกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วกบัฝ่ายบรหิาร) 
ลงวนัที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th.
  ๑๒จมุพล ศรจีงศริกิลุ, “การปฏริปูระบบกฎหมายเปรยีบเทยีบ”, เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลกัสตูรการพัฒนา 
นกักฎหมายภาครฐั ระดับช�านาญการขึน้ไป รุ่นที ่๒๑, ๒๕๖๐, หน้า ๑๗.
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ของประเทศด้วย จะเห็นได้ว่าแม้ว่าการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติจะได้มีการ
ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วก็ตาม แต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี ้
ก็เป็นการเน้นย�้าให้ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง
 ในปัจจบุนั “หลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ” (Checklist)
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงโดยส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางในการจดัท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญติั มาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว๑๓ โดยมีประเด็นค�าถามที่ก�าหนดให ้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายต้องตรวจสอบเพื่อตอบค�าถามให้ครบถ้วนในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้๑๔ 
     ชื่อร่างพระราชบัญญัติ โดยต้องระบุด้วยว่าเป็นกฎหมายใหม่ กฎหมายที่แก้ไขหรือ
ปรับปรุง หรือกฎหมายยกเลิก
     ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ
     ค�าถามที่ก�าหนดให้หน่วยงานต้องตอบหรือชี้แจง จ�านวน ๑๐ ประการ ดังนี้
     ๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
     ๒. ผู้ท�าภารกิจ
     ๓. ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย
     ๔. ความซ�้าซ้อนของกฎหมาย
     ๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
     ๖. ความพร้อมของรัฐ
     ๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
     ๘. วิธีการท�างานและตรวจสอบ
     ๙. การจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง
     ๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
     ส�าหรับรายละเอียดของแต่ละค�าถามดังกล่าวโปรดดูภาคผนวกท้ายบทความ

  ๑๓โปรดด ู ส�าเนาหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี ด่วนทีส่ดุ ที ่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑ เรือ่ง แนวทางการจดัท�าและการเสนอ 
ร่างกฎหมายตามบทบญัญตั ิมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ลงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐, สบืค้นจาก http://www.cabinet.soc.
go.th/doc_image/2560/993237122.pdf.
  ๑๔เพิง่อ้าง, หน้า ๙-๑๔.
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 ๖.  การก�าหนดระยะเวลาการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
    การก�าหนดระยะเวลาสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายหรือระยะเวลาการทบทวนกฎหมาย 
(Sunset Legislation/Sunset Clause) คอื การก�าหนด “บทบญัญตัมิาตราใดมาตราหนึง่” ในกฎหมาย 
เพื่อให้กฎหมายนั้นมีสภาพสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลา หรือการตรา “กฎหมายกลาง” เพื่อก�าหนดให้
เมื่อครบระยะเวลาแล้วให้กฎหมายนั้นสิ้นผลไป๑๕ เช่น พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็นกฎหมายกลางของประเทศไทยที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการด�าเนินการการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจน และถือเป็นกฎหมายที่เป็นไปตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะก�าหนดให้มี
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ตรา 
ออกมาใช้บังคับแก่สังคมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต เพราะหากไม่มีการด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว กฎหมายก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและส่งผล 
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
    ส�าหรับสาระส�าคัญของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานทีบั่งคบัใช้กฎหมายต้องทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี และให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายมส่ีวนร่วมในการทบทวนกฎหมายด้วย โดย “กฎหมาย” ท่ีต้องทบทวนหมายความรวมถงึ 
“กฎหมายแม่บท” ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย 
พระราชก�าหนด และ “กฎหมายล�าดับรอง” ได้แก่ กฎตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง๑๖  

คือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ และ
บทบัญญัติที่มีผลเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ๑๗ กล่าวคือ 
ส�าหรับกฎหมายแม่บท รฐัมนตรีผูร้กัษาการคอื ผูม้หีน้าทีต้่องทบทวน ส่วนกฎหมายล�าดบัรอง ผูมี้หน้าที่
ต้องทบทวนคือ ผู้มีอ�านาจออกกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
    ทั้งนี้ ดังได้กล่าวแล้วว่าเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็น
ภาระแก่ประชาชนเกนิสมควร สอดคล้องกับการด�าเนินชวิีตตามกาลสมยัและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ทีม่คีวามเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา๑๘ กฎหมายจึงก�าหนดให้ “รฐัมนตรีผู้รกัษาการมหีน้าท่ีจดัให้มกีาร
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี ที่กฎหมายใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สามารถ
ด�าเนินการก่อน ๕ ปี ก็ได้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  ๑๕อภชัิย กูเ้มอืง, อ้างแล้ว เชงิอรรถที ่๓, หน้า ๕.
 ๑๖โปรดด ูพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ เกีย่วกบักฎหมายทีไ่ม่อยูใ่นบงัคบั 
ของพระราชกฤษฎกีาฉบับนี ้และมาตรา ๔ บทนยิามค�าว่า “กฎหมาย”.
  ๑๗จมุพล ศรจีงศิรกิลุ, อ้างแล้ว เชงิอรรถที ่๑๑, หน้า ๒๐.
  ๑๘บทบญัญตัมิาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘.
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    (๑)  รัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
   (๒)   ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่ก่ียวข้องหรอืจากประชาชนทัว่ไป
และรัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะน้ันมีเหตุผลอันสมควรหรือเห็นด้วยกับ 
ข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะนัน้ (ในกรณทีีร่ฐัมนตรผีูร้กัษาการไม่เหน็ด้วย ผูย้ืน่เรือ่งมทีางเลอืกทีจ่ะเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้๑๙)
    (๓)  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
    (๔)   เม่ือปรากฏว่ามิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปี นับแต่วันที่
กฎหมายนั้นใช้บังคับ
    ในการด�าเนนิการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รฐัมนตรผีูร้กัษาการต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมาย หรือจะจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นการทั่วไปก็ได้ โดยพิจารณาทบทวนในเรื่องดังต่อไปนี้ทั้งหมด
หรือบางเรื่องตามที่จ�าเป็น๒๐ 
    (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป

(๒) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศและของโลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื
    (๓)  การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องหรืออนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
    (๔)  การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อลดผลกระทบและภาระของประชาชนที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายนั้น
    (๕)   การใช้ระบบคณะกรรมการ การอนุมตั ิการอนุญาต ใบอนุญาต ระบบการจดทะเบยีน
หรือระบบอื่นที่ก�าหนดขึ้นเพื่อก�ากับหรือควบคุม เพียงเท่าที่จ�าเป็น
    (๖)  การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    (๗)  การป้องกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมาย

(๘) เรื่องอื่นใดที่จะท�าให้กฎหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชนโดยไม่จ�าเป็น ไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือท�าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น

อนึง่ เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในกระบวนการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎกีาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพแสดงการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย และแผนภาพแสดงขัน้ตอนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย๒๑ ดงันี้

  ๑๙พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ก�าหนดว่า “..ถ้ารฐัมนตรีผูร้กัษาการเหน็ว่า 
ข้อร้องเรยีนหรือข้อเสนอแนะนัน้ไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้มหีน้าทีแ่จ้งให้ผูร้้องเรียนหรอืผูเ้สนอแนะทราบพร้อมทัง้เหตผุลภายใน ๑๐ วนั นบัแต่
วันที่มีความเห็นดังกล่าว ถ้าผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะยังเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้น  
จะเสนอเรือ่งไปยงัคณะกรรมการพฒันากฎหมายเพือ่พจิารณาต่อไปกไ็ด้”.
  ๒๐บทบญัญตัมิาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘.
  ๒๑กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, อ้างแล้ว เชงิอรรถที ่๔.
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  ๒๒ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ ๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง กำรแต่งตั้งกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะพิเศษ ลงวันที่ ๔ เมษำยน 
๒๕๖๐ ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วย นำยเกษม สุวรรณกุล  นำยโกวิทย์ โปษยำนนท์  นำยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นำยปลั่ง มีจุล  
นำยพนัส สิมะเสถียร  นำยไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล  นำยมีชัย ฤชุพันธุ์  นำยวัฒนำ รัตนวิจิตร  นำยวิษณุ เครืองำม  นำยสรรเสริญ ไกรจิตติ   
นำยสวัสดิ์ โชติพำนิช  นำยโสภณ รัตนำกร  นำยอมร จันทรสมบูรณ์ และนำยอรุณ ภำณุพงศ์ โดยท่ีประชุมมีมติให้นำยมีชัย ฤชุพันธุ์  
เป็นประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ ท้ังนี้ เพื่อท�ำหน้ำที่ประชุมปรึกษำหำรือก�ำหนดแนวทำงกำรตรวจและจัดท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
มำตรำ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐.
  ๒๓โปรดดู ส�ำเนำหนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑.๒ เรื่อง แนวทำงในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
ให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๘๑ ประกอบกับมำตรำ ๒๖๓) ลงวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐  
สืบค้นจำก http://www.cabinet.soc.go.th..

  ๗.		การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐
    รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดบทบญัญตัเิก่ียวกบักลไก
ในกำรปฏิรูปกฎหมำยและกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำยไว้หลำยมำตรำ โดยมำตรำที่มีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง ได้แก่ มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๗๗ ซึ่งเป็นมำตรำส�ำคัญเก่ียวกับกำรปฏิรูปกระบวนกำร 
ตรำกฎหมำย และมำตรำ ๒๕๘ เกีย่วกบักำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำยอย่ำงเป็นระบบ อนัมสีำระส�ำคญั
ดังนี้
    ๗.๑		การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคล	ตามมาตรา	๒๖
       บทบัญญัติมำตรำ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ ได้ก�ำหนดให้กำรตรำกฎหมำยที่มีผลเป็นกำร
จ�ำกดัสทิธหิรอืเสรภีำพของบคุคลต้องเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู ในกรณทีีร่ฐัธรรมนญู
มิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้อง	“ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม”	“ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ”	และ	“จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
มิได้”	 รวมทั้งต้อง	“ระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ”	 ไว้ด้วย	และกฎหมำย 
ดังกล่ำวต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป ไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง 
      ทัง้นี ้คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัท่ี	๑๑	เมษายน	๒๕๖๐ เหน็ชอบแนวทำงกำรตรวจ
และกำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรำ ๒๖ ของรฐัธรรมนูญ ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ ๑๔ คณะ๒๒ ตำมที่ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอ และให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติต่อไป กล่ำวคือ	 ได้ก�าหนดรูปแบบ	
การเขียนค�าปรารภของร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพเป็น	๒	ส่วน	ดังน้ี
      ส่วนที่หนึ่ง คงหลักการเดียวกับการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจ	
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ท�ำนองเดียวกับพระรำชบัญญัติที่ตรำข้ึน 
ในช่วงท่ีรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ โดยก�าหนดไว้เป็นวรรคสองของค�าปรารภ
      ส่วนทีส่อง เพิม่ความขึน้เป็นวรรคสามของค�าปรารภ	เพือ่ระบถุงึเหตผุลความจ�าเป็น
ในการตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรำกฎหมำยทีเ่ป็นไปตำม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ก็ตำม๒๓ 
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	 	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากการเขียนความในวรรคสามของค�าปรารภในร่างกฎหมาย 
เพื่อระบุเหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๐	ส่วนราชการผูเ้สนอร่างกฎหมายยงัมคีวามเหน็และถอืปฏบิตัแิตกต่างกนัอยู่	
มติคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที ่๖ มิถนุายน ๒๕๖๐๒๔	จึงได้เห็นชอบแนวทางการจัดท�าร่างกฎหมายให้เป็นไป
ตามมาตรา	๒๖	 ของรัฐธรรมนูญ	 (เพิ่มเติม)	 ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะพิเศษ)	
ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	 กล่าวคือ	 ก�าหนดให้การเขียนความในวรรคสามของ 
ค�าปรารภในร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องประกอบไปด้วย
สาระส�าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ (๑) เหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนั้น ๆ และ (๒) การระบุว่ากฎหมายนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แล้ว
	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ในการตรากฎหมายให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ�าเป็นในการตรา
กฎหมายฉบบันัน้	ๆ 	ไม่ว่ากฎหมายนัน้จะมบีทบญัญตัทิีม่ผีลเป็นการจ�ากัดสทิธิหรอืเสรภีาพหรอืไม่กต็าม	
โดยเฉพาะอย่างยิง่	เหตผุลและความจ�าเป็นในการใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย	
ตลอดจนการก�าหนดโทษอาญาส�าหรับความผิดร้ายแรง	 อันเป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐในการตรา
กฎหมายตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญ	ดังนั้น เห็นควรมีการระบุไว้ให้ชัดเจนใน “บันทึกหลักการ
และเหตุผล” ประกอบการเสนอร่างกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมาย และเมือ่กฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว ความในเหตุผลดังกล่าวจะได้ปรากฏเป็นหมายเหตุ
ท้ายกฎหมายทีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษาเพือ่เป็นข้อมลูแก่ประชาชนท่ัวไป โดยหลกัเกณฑ์ทีต้่อง
ค�านึงถึงในการเขียนเหตุผลประกอบร่างกฎหมายดังกล่าว	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 (๑)	เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายในเรื่องนั้น
	 	 	 	 	 	 (๒)	หากกฎหมายน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล	 ควรระบุ
เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องดังกล่าว
	 	 	 	 	 	 (๓)	เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต	รวมทั้ง
เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องใช้โทษทางอาญาส�าหรับความผิดร้ายแรง
	 	 	 	 	 	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนความในวรรคสามของค�าปรารภในร่างกฎหมาย 
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสทิธิหรอืเสรภีาพของบคุคล	สามารถพจิารณาได้จากแบบการเขยีนค�าปรารภของ 
ร่างพระราชบญัญัติ๒๕		ดงันี้

 ๒๔โปรดดู	 ส�าเนาหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด	 ที่	 นร	 ๐๕๐๓/ว	 ๒๘๓	 เรื่องแนวทางการจัดท�าร่างกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(เพ่ิมเตมิ)		ลงวนัที	่๙	มถินุายน	๒๕๖๐	สบืค้นจาก	http://www.cabinet.soc.go.th.
  ๒๕เพิง่อ้าง.
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    ๗.๒		การจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย	ตามมาตรา	๗๗
      บทบญัญตัมิำตรำ ๗๗ ของรฐัธรรมนูญ ได้ก�ำหนดมำตรกำรเพือ่เป็นกลไกในกำรปฏริปู
กฎหมำยและกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำยไว้ ๔ มำตรกำร ดังนี้
       มาตรการทั่วไป	 (มำตรำ ๗๗ วรรคหนึ่ง) เป็นกำรบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมำย 
เพยีงเท่ำทีจ่�ำเป็น และยกเลิกหรอืปรบัปรงุกฎหมำยทีห่มดควำมจ�ำเป็นหรอืไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรอืกำรประกอบอำชพีของประชำชน รวมทัง้ด�ำเนนิกำรให้ประชำชน
เข้ำถึงตัวบทกฎหมำยได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย
       มาตรการก่อนการตรากฎหมาย (มำตรำ ๗๗ วรรคสอง ตอนต้น) เป็นกำรก�ำหนด
กลไกก่อนกำรตรำกฎหมำยโดยให้รฐัพงึจดัให้มกีำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องกำรวเิครำะห์ผลกระทบ

แบบการเขียนค�าปรารภของร่างพระราชบัญญัติ

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

  โดยทีเ่ป็นกำรสมควร.....................................................................................................................................
 
  พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ 
ประกอบกับมำตรำ.. มำตรำ.. และมำตรำ.. ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้ 
โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย*
 
  เหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี	 เพ่ือ........	
(ให้อธิบายเหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ).......................	 ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๒๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว**
  
  .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................
 
หมายเหต ุ:		*ควำมในวรรคสองเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๐
   **ควำมในวรรคสำมเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐

ร่ำง
พระรำชบัญญัติ

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

พ.ศ. ....

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

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

...........................................
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ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ๒๖ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชนและน�ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุข้ันตอน
       มาตรการภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว (มาตรา ๗๗ วรรคสอง ตอนท้าย) 
โดยก�าหนดให้รฐัพงึจัดให้มีการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด และต้องรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
       มาตรการควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม) ก�าหนดให้เนื้อหา 
ของกฎหมายต้องใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น ต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
รวมทัง้ก�าหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
      ทัง้น้ี คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิม่ือวนัที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ เหน็ชอบแนวทางการจดัท�า
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ตามท่ีส�านักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตรร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้จดัท�าขึน้ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางการด�าเนินการในการจัดท�าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญ อนัประกอบด้วย ๒  ส่วน คอื “ส่วนที ่๑ หลักเกณฑ์การร่างกฎหมาย
และการตรวจพจิารณารา่งกฎหมายของหน่วยงานรัฐ” และ “ส่วนที่ ๒ แนวทางการรับฟงัความคิดเห็น
ประกอบการจดัท�าร่างกฎหมาย และการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย” ซึง่แต่ละส่วน
มีสาระส�าคัญ ดังนี้๒๗ 
       ส่วนที่๑  หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ
หน่วยงานรฐั ก�าหนดให้ในการจดัท�าร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
          (๑) ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
         (๑.๑) ในกรณทีีก่ฎหมายทีม่อียูข่ดัหรือแย้งต่อหน้าทีข่องรฐั หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก
         (๑.๒) การร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต้องด�าเนินการ 
ในเรื่องใด ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

  ๒๖ส�าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนี้จะเห็นได้ว่า ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรา 
พระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ปรับปรุงและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น มีรายการค�าถามเรื่อง “ผลกระทบและความคุ้มค่า” 
และเรื่อง “ความพร้อมของรัฐ” ซึ่งรายการค�าถามทั้งสองประการดังกล่าวถือว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
ตามมาตรา ๗๗ ดงัน้ัน เมือ่ได้ด�าเนนิการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) สมบรูณ์แล้ว 
ก็ถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือการท�า RIA ตามท่ีมาตรา ๗๗ ก�าหนดไว้แล้ว โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแยกต่างหากอีก แต่อย่างไรก็ตาม จะจัดท�าเป็นอีกฉบับแยกต่างหากก็ได้,  
อภิชัย กู้เมือง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๓.
  ๒๗กองนิติธรรม ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส�าเนาบันทึกข้อความส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ 
ว ๑๐๔๘/พ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย, เอกสารเผยแพร่.
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         (๑.๓) การร่างกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องยึด 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
          ก. ในกรณท่ีีสทิธหิรอืเสรภีาพนัน้ได้รบัการรบัรองไว้โดยชดัแจ้ง
ในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู ให้หน่วยงานของรฐัพจิารณาเงือ่นไขหรอืเหตุในการจ�ากัดสทิธิหรอืเสรภีาพ
ตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด โดยพจิารณาประกอบค�าพิพากษาหรอืค�าวนิิจฉยัของศาลฎกีา ศาลปกครองสงูสดุ 
หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
          ข. การร่างกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระ
หรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
ไม่เลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม รวมทัง้ต้องระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย
         (๑.๔) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก ่
กรณหีนึง่กรณใีดหรอืแก่บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มกีฎหมายในรปูแบบบางประเภท
ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญติัให้กระท�าได้ เช่น กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัย์โดยระบเุจาะจงอสงัหารมิทรพัย์
หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ�าเป็น หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
         (๑.๕) การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
         (๒)   ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขดัหรอืแย้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
           ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมาย 
ของการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล๒๘ และต้องค�านึงถงึแนวทางการปฏริปูประเทศ 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ ของรฐัธรรมนูญ และแผนการปฏริปูประเทศตามกฎหมายว่าด้วย 
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ
         (๓) ร่างกฎหมายต้องค�านงึถึงหรอืพจิารณาด�าเนนิการให้สอดคล้องกบั
หลักการและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
            (๓.๑) การร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุญาต การก�าหนดระยะ
เวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณาค�าขออนุญาต การด�าเนินการต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงหลักการและสาระ
ส�าคญัของพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๙ 
            (๓.๒) การร่างกฎหมายต้องค�านึงถงึหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืง 
ที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

  ๒๘“ยทุธศาสตร์ชาต”ิ คอื เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง
และบรูณาการกนัเพือ่ให้เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว (มาตรา ๖๕ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐) 
ปัจจุบันก�าหนดไว้ ๒๐ ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙ (มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐).
  ๒๙พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็นกฎหมายกลางทีก่�าหนด 
ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาต และมีการจดัต้ังศนูย์บรกิารร่วมเพือ่รับค�าร้อง และศนูย์รบัค�าขออนญุาต ณ จดุเดียว เพือ่ให้ข้อมลู
ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการขออนญุาต ซ่ึงเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน.
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            (๓.๓) หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด 
ความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
            (๔)  ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนญู
            (๔.๑) การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น
            (๔.๒) ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตร ีให้หน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมายอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติ และให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์และเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงด้วยว่ามีความจ�าเป็นต้องตรากฎหมายฉบับน้ันหรือไม่  
และการเสนอร่างกฎหมายกลับไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจากร่างกฎหมายนั้นด้วย
            (๔.๓) การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบอนุญาต ให้กระท�าได้เพยีง 
เท่าทีจ่�าเป็น เช่น กรณเีพือ่รกัษาความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความปลอดภยัสาธารณะ หรอืศลีธรรม 
อันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
และในกรณจี�าเป็นต้องก�าหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
          ก.  ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอ 
ร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง
          ข.  ต้องบัญญัติหลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้ชัดเจน และก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมาย 
ล�าดับรองไว้ด้วย
          ค. หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐาน 
ความพร้อมและศักยภาพที่จะตรวจสอบให้การกระท�านั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง
          ง. ให้ก�าหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น 
และในกรณทีีม่กีารก�าหนดอายกุารได้รบัอนุญาตและการต่ออายกุารได้รบัอนุญาต ต้องแสดงเหตผุลของ
การขอต่ออายกุารได้รบัอนญุาต และต้องมกีารตรวจสอบการด�าเนนิการตามทีไ่ด้รบัอนญุาตทีผ่่านมาด้วย
ทัง้นี ้ให้ค�านงึถงึหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตแทนการยืน่ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต
ซ่ึงบัญญตัไิว้ในพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
          จ. ให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการขออนุญาต และการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น
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	 	 	 	 	 	 	 	 				(๔.๔) การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ	 ให้กระท�าได้
เพียงเท่าที่จ�าเป็น	กรณีจ�าเป็นเช่นว่านั้น	เช่น	การก�าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก. วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข. วินิจฉัยชี้ขาด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค. ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ง. พจิารณาหาข้อยติุทีไ่ด้รบัการยอมรบัร่วมกัน	โดยมตัีวแทน
จากภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 	 				(๔.๕) ในกรณีจ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ	 ต้องพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก. ก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการต้องไม่เป็น 
การเพิ่มพระราชภาระโดยไม่จ�าเป็น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข. คณะกรรมการซึง่ท�าหน้าทีว่างกฎเกณฑ์หรอืคณะกรรมการ
วนิจิฉยัชีข้าด	ต้องไม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	หรอืผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑ์นัน้	หรอือาจเป็นคูก่รณใีนเรือ่งน้ัน	และต้องมกีารแยกหน้าทีร่ะหว่างผูว้างกฎเกณฑ์หรอืผูก้�ากบั
ควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค. ไม่ก�าหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ	เว้นแต่
เป็นคณะกรรมการที่ก�าหนดนโยบายระดับชาติ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ง. กรรมการโดยต�าแหน่งพงึมตีามความจ�าเป็น	และการก�าหนด
ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น	 เช่น	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการ	 ก.พ.	
เนื่องจากต�าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	 และในกรณีที่มีคณะกรรมการโดยต�าแหน่ง	 เมื่อคณะกรรมการน้ันมีมติในเรื่องใด	 
มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดยต�าแหน่งผู้นั้นด�ารงอยู่ด้วย	 เว้นแต่กรรมการผู้นั้นได้แสดง
ความไม่เห็นด้วย	โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน	หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ. การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒ	ิ ให้ก�าหนดเงือ่นไขเกีย่ว
กบัความเช่ียวชาญในเรือ่งซึง่เป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จรงิ	และห้ามแต่งต้ังบคุคล
ซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 ทั้งน้ี	 ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
	 	 	 	 	 	 	 	 				(๔.๖)	 การร่างกฎหมายก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าที่
ของรฐัและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ต้องพจิารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก. การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส�าคัญ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรอง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข. การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี
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      ส่วนที่ ๒  แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ก�ำหนดให้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำร
จัดท�ำร่ำงกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
ให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงดังต่อไปนี้
             (๑) การจัดท�ากฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
         (๑.๑) ให้หน่วยงำนของรฐัจัดให้มกีำรรบัฟังควำมคิดเหน็เพือ่ประกอบ
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟัง 
ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานของรฐันัน้ หรอืผ่านเวบ็ไซต์ www.lawamendment.go.th 
หรอืจะใช้วธิอีืน่ใดด้วยกไ็ด้ ท้ังนี ้ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเหน็ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
         (๑.๒) ในกำรรบัฟังควำมคิดเหน็ ให้หน่วยงำนของรฐัประกำศวธิกีำร
รบัฟังควำมคิดเหน็ ระยะเวลำเริม่ต้นและส้ินสุดในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลประกอบ
กำรรับฟังควำมคิดเห็น ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย (๑) สภำพปัญหำและสำเหตุของปัญหำ  
(๒) ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องตรำกฎหมำยขึน้เพือ่แก้ไขปัญหำนัน้ (๓) หลกักำรอนัเป็นสำระส�ำคญัของกฎหมำย
ทีจ่ะตรำข้ึน และ (๔) ประเดน็ทีจ่ะรบัฟังควำมคดิเหน็หรอืร่ำงพระรำชบญัญตัทิีจ่ะรบัฟังควำมคดิเหน็
         (๑.๓) เมือ่สิน้สดุระยะเวลำรบัฟังควำมคดิเหน็ ให้หน่วยงำนของรฐั
จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยในรำยงำนสรุปผลรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วย (๑) วิธีกำรในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ (๒) จ�ำนวนครัง้และระยะเวลำในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็
แต่ละครั้ง (๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับฟังควำมคิดเห็น (๔) ประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคดิเหน็ 
(๕) ข้อคดัค้ำนหรอืควำมเห็นของหน่วยงำนและผูเ้ก่ียวข้องในแต่ละประเดน็ และ (๖) ค�ำชีแ้จงเหตุผล 
รำยประเดน็ และ (๗) กำรน�ำผลกำรรบัฟังควำมคดิเห็นมำประกอบกำรพจิำรณำจดัท�ำร่ำงกฎหมำย
         (๑.๔) ให้หน่วยงำนของรฐัจัดท�ำค�ำชีแ้จงตำมหลกัเกณฑ์กำรตรวจสอบ
ควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญตั ิ (Checklist) ท้ำยระเบยีบว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเสนอเร่ือง 
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และในกำรส่งเรื่องไปยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
เพือ่เสนอร่ำงกฎหมำยทีไ่ด้จดัท�ำขึน้ให้เสนอพร้อมรำยงำนสรปุผลกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ด้วย
         (๑.๕) ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีวิเครำะห์ผลกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นที่หน่วยงำนของรัฐได้จัดท�ำขึ้นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยตำม 
หลกัเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบญัญติั (Checklist) เพือ่ประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรี
            ในกรณีทีส่�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรตีรวจสอบกำรด�ำเนนิกำร
รบัฟังควำมคดิเห็นในกำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรฐั และตรวจสอบกำรวเิครำะห์ผลกระทบ 
ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกฎหมำยตำมหลกัเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบญัญตั ิ(Checklist) 
แล้วเหน็ว่ำจ�ำเป็นต้องจดัให้มกีำรรบัฟังควำมคดิเหน็หรอืกำรวเิครำะห์ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกฎหมำย
เพิ่มเติม ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอเรื่องด�ำเนินกำร 
เพิ่มเติมโดยให้ระบุกำรด�ำเนินกำรให้ชัดเจนด้วย และเมื่อด�ำเนินกำรเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังส�ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป
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         (๑.๖)   ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาน�าผลการรับฟังความคิดเหน็
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าขึ้น มาประกอบ 
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
              ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบการ 
ด�าเนินการรบัฟังความคดิเห็นในการจดัท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรฐั และตรวจสอบการวเิคราะห์ 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ 
(Checklist) แล้วเห็นว่าจ�าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา อาจด�าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้ 
และเมื่อได้ด�าเนินการแล้วให้จัดท�ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย ส�าหรับกรณีที่
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
เพิม่เตมิ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจด�าเนินการดังกล่าวเองหรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรือ่งเป็นผู้ด�าเนนิการดังกล่าวเพิม่เตมิกไ็ด้ เพ่ือน�ามาประกอบการตรวจพจิารณาร่างกฎหมายต่อไป
               (๑.๗) ในกรณทีีร่่างกฎหมายทีผ่่านการตรวจพจิารณาของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แจ้งให้หน่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่งด�าเนินการดงักล่าว และให้ส่งค�าชีแ้จงตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบ
ความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) ทีไ่ด้ด�าเนินการดงักล่าวแล้วมาพร้อมกับการยนืยนั
ให้ความเหน็ชอบร่างกฎหมาย เพือ่ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีารด�าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป

(๒)	การด�าเนินการกรณีร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด�าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑.๕

(๓)	การด�าเนนิการกรณร่ีางกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด�าเนินการตาม
แนวทางที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑.๖ หรือข้อ ๑.๗ ส�าหรับกรณีการด�าเนินการตามข้อ ๑.๗ หากหน่วยงาน
ของรัฐได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี
หนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑.๗ ได้

(๔)	การด�าเนินการกรณีร่างกฎหมายท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของ
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
	 	 	 	 	 	 	 	 							 	ในกรณีที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าร่างกฎหมายที่ผ่าน 
การตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีามกีารแก้ไขเพิม่เตมิเน้ือหาของร่างจนแตกต่าง
จากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
เพิม่เติมตามประเด็นทีมี่การแก้ไข ให้ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีจ้งให้หน่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่ง
ด�าเนนิการดงักล่าว และให้ส่งค�าชีแ้จงตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญตั ิ
(Checklist) ทีไ่ด้ด�าเนนิการดังกล่าวแล้วมายงัส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่ด�าเนนิการต่อไป
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(๕) ในกรณีที่ร่างกฎหมายใดมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือต้องด�าเนิน
การเป็นการลับ	 หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่าง
กฎหมายให้แตกต่างจากแนวทางตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๑.๑	หรือ	 ข้อ	 ๑.๒	 ก็ได้	 แต่หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องต้องแสดงเหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
	 	 	 	 	 	 อนึ่ง	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�า 
ร่างกฎหมาย	และการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย	สามารถพจิารณาได้จากแผนภาพ
แสดงการรับฟังความคดิเห็นของผูเ้กีย่วข้องในการจัดท�าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัต	ิและแผนภาพ
แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย๓๐	ดังนี้

  ๓๐เพิง่อ้าง.
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    ๗.๓  การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๘ ค.
บทบญัญตัมิาตรา	๒๕๘	ค.	ด้านกฎหมาย	ของรฐัธรรมนูญ	ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐั

ทกุแห่งด�าเนนิการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดผลในประการต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 	 	 		 (๑)	มกีลไกให้ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบหรอืข้อบงัคับต่าง	ๆ 	ท่ีใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	 ๗๗	 และพัฒนาให้สอดคล้อง
กบัหลกัสากล	โดยให้มกีารใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น
เพือ่ให้การท�างานเกดิความคล่องตวั	โดยมผีูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน	และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(๒)	 ปฏิรปูระบบการเรยีนการสอนและการศกึษาอบรมวชิากฎหมายเพือ่พฒันาผูป้ระกอบ
วชิาชพีกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู	้มนิีตทิศันะ	และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย

(๓)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	เพือ่ให้ประชาชน	
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก	และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย

(๔)	จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่า	“กฎหมาย”	ถอืเป็นกฎเกณฑ์หรอืข้อก�าหนด
ที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติ	 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีผลท�าให้ได้รับผลร้าย
หรอืถกูลงโทษได้	หรอืสมควรทีจ่ะได้รบัโทษตามความหนักเบาแห่งการกระท�า	ดงัน้ัน	เมือ่มคีวามจ�าเป็น
ต้องออกกฎเกณฑ์ซึง่จะมผีลเป็นการลิดรอนสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลแล้ว	การพจิารณาออกกฎเกณฑ์
หรือตรากฎหมายจงึสมควรกระท�าเฉพาะในกรณท่ีีมคีวามจ�าเป็นอนัจะหลีกเลีย่งไม่ได้ เพือ่ไม่ให้สทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลต้องถูกกระทบโดยไม่สมควร ประกอบกับปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูง		
ดังนั้น	การกระท�าใด	ๆ	โดยภาครัฐอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันได้	ด้วยเหตุนี้	จึงมีความพยายาม
ทีจ่ะลดภารกจิของรัฐให้น้อยลง	แต่กฎหมายทีต่ราขึน้ใช้บงัคบัใหม่กลบักลายเป็นสาเหตหุน่ึงในการขยาย
หรือเพิ่มภารกิจของรัฐและสร้างขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน	 รวมทั้ง	
เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้นด้วย
	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ประเทศทั้งหลายที่พัฒนาแล้วจึงมีความระมัดระวังในการตรากฎหมาย	
เป็นอย่างมาก	โดยแต่ละประเทศจะวางหลกัเกณฑ์หรอืก�าหนดกลไกในการปฏิรปูกฎหมายหรอืพฒันา
คณุภาพของกฎหมายด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เพือ่แสดงให้เห็นว่ามคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีฎหมายอย่างแท้จรงิ
และกฎหมายน้ันจะคุม้ค่ากับการทีบุ่คคลจะต้องถกูจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ ทัง้ยังต้องก�าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการให้ชัดเจน เพื่อเป็นการระมัดระวังมิให้มีการขยายภารกิจของรฐั
และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนผูต้้องปฏบิติัตามกฎหมาย ดงัน้ัน	การทีป่ระเทศไทยน�ากลไกต่าง	ๆ 	ของสากล
มาใช้อย่างหลากหลาย	 รวมทั้งมีความพยายามที่จะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย	
โดยวิธีการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน	 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว	 การจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปกฎเกณฑ์ตาม	
พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ี พ.ศ.	๒๕๔๖	การก�าหนดหลกัเกณฑ์	
ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ	 (Checklist)	 และการก�าหนดระยะเวลา	
การทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘		
รวมทั้งกลไกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ในปัจจุบัน	
ที่ก�าหนดบทบัญญัติในหมวดต่าง	ๆ	รองรับไว้หลายมาตรานั้น	นับเป็นเป็นแนวทางที่จะช่วยปรับปรุง
และพฒันาคณุภาพของกฎหมายในประเทศไทยให้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ และจะช่วยให้การเสนอกฎหมายนัน้
เป็นไปเฉพาะกรณีท่ีมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริง รอบคอบ และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยทีสุ่ด รวมทัง้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและความคล่องตวัของระบบราชการ โดยก�าหนด
ภารกจิของรัฐให้เหลือเท่าทีจ่�าเป็น อนัจะช่วยลดปัญหา อุปสรรค และความซ�า้ซ้อนของการปฏบิตังิาน
ที่จะเป็นการจ�ากัดขีดความสามารถในการแข่งขันกับสังคมโลกในปัจจุบันลงอีกด้วย
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 ภาคผนวก : หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

 ร่างพระราชบัญญัติ...............................................................................................................................................
             กฎหมายใหม่	 					       แก้ไข/ปรับปรุง	 					     ยกเลิก
					ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ.........................................................................................................................

 ๑.	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
	 ๑.๑	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร……………………………………..................…………….........
	 	 	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด……………………..............................................................................
	 ๑.๒	 ความจ�าเป็นทีต้่องท�าภารกจิ……............................................................................................................
	 	 	 	 หากไม่ท�าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด…………………………………………………………………......................
	 ๑.๓	 การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก	มีทางเลือกอะไรบ้าง.........................................
	 	 	 	 แต่ละทางเลือกมข้ีอดข้ีอเสยีอย่างไร.....................................................................................................
	 ๑.๔	 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร...............................................................................
	 ๑.๕	 ภารกจินัน้จะแก้ไขปัญหาหรอืข้อบกพร่องนัน้ได้เพยีงใด……………………………………………....................
	 ๑.๖	 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร.............................................................................................................
	 	 	 	 ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร.........................................................................................
	 ๑.๗	 การท�าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
	 	 	 	 มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด	ในเรื่องใด...........................................................
	 	 	 	 การด�าเนนิการดงักล่าวจะเป็นผลดหีรอืก่อให้เกดิภาระแก่ประเทศไทยหรอืไม่	อย่างไร.........................
	 	 	 	 .............................................................................................................................................................

 ๒.	 ผู้ท�าภารกิจ
	 ๒.๑	เมื่อค�านึงถึงประสิทธิภาพ	ต้นทุน	และความคล่องตัวแล้ว	เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน
	 	 	 	 ท�าภารกิจนี้..........................................................................................................................................
	 	 	 			ภารกิจนี้ควรท�าร่วมกับเอกชนหรือไม่	อย่างไร.....................................................................................
	 ๒.๒	เมื่อค�านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน	ควรท�า
	 	 	 	 ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่		เพราะเหตุใด............................................................................
	 	 	 	 มากกว่าหรือไม่....................................................................................................................................
	 ๒.๓		ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�า	จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน
	 	 	 	 มากกว่าหรือไม่....................................................................................................................................

 ๓.	 ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย
	 ๓.๑	 การจัดท�าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด	อย่างไร
       หน้าทีห่ลกัของหน่วยงานของรฐั	(ตามภารกิจพืน้ฐาน	(Function))	ในเรือ่ง............................................
       หน้าทีข่องรฐัและแนวนโยบายแห่งรฐั	ในเรือ่ง.............................................................................
      ยทุธศาสตร์ชาต	ิในเรือ่ง................................................................................................................
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ในเรื่อง........................................................................
       แนวทางการปฏริปูประเทศ	ในเรือ่ง.............................................................................................
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	 ๓.๒		 การท�าภารกจินัน้สามารถใช้มาตรการทางบรหิารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรอืไม่...........................
	 	 	 	 ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร	..................................................................................
	 ๓.๓		 ในการท�าภารกิจนั้น	เหตุใดจึงจ�าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้.........................................................
	 ๓.๔	 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
	 	 	 	 (ก)	 การใช้บังคับกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ	เนื่องจาก.................................................................
	 	 	 	 	 	 ทยอยใช้บงัคับเป็นท้องท่ี	ๆ 	ไป	เนือ่งจาก.............................................................................................
	 	 	 	 	 	 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่	เนื่องจาก...............................................................................................
	 	 	 	 (ข)		 ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 ใช้บงัคับทันททีีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	เนือ่งจาก....................................................................
	 	 	 	 	 	 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด	เพราะเหตุใด..............................................
	 	 	 	 	 	 ควรก�าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่	เพราะเหตุใด......................................................
	 ๓.๕	 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น	เช่น	ข้อบัญญัติท้องถิ่น..................................................
	 ๓.๖	 ลักษณะการใช้บังคับ	
	 	 	 	 	 	 ควบคุม		 					ก�ากับ/ติดตาม	(ข้ามไปข้อ	๓.๘)	 			 ส่งเสริม		
	 	 	 	 	 	 ระบบผสม	
	 	 	 	 เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว...................................................................................................................
	 ๓.๗	 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
	 	 	 	 ๓.๗.๑		 เพราะเหตุใดจึงก�าหนดให้ใช้ระบบอนญุาต	หรอืใช้ระบบอืน่ท่ีมผีลเป็นการควบคมุ......................
	 	 	 	 ๓.๗.๒ มีการก�าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่	ถ้ามี	มีความจ�าเป็นอย่างไร	
	 	 	 	 	 	 	 คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร............................................................................... 
	 	 	 	 ๓.๗.๓		 มหีลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิจิในการอนญุาตหรอืไม่	อย่างไร.........................................................
	 	 	 	 ๓.๗.๔		 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่........................................................
	 	 	 	 ๓.๗.๕		 มกีารเปิดโอกาสให้อทุธรณ์การปฏิเสธค�าขอ	การให้ยืน่ค�าขอใหม่	หรอืไม่	อย่างไร.......................
	 	 	 	 ๓.๗.๖	 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่....................................................................................... 
	 	 	 	 	 	 	 มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่........................................................................
	 ๓.๘	 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
	 	 	 	 ๓.๘.๑	 กฎหมายทีจ่ะตราขึน้มกีารใช้ระบบคณะกรรมการ	หรอืไม่	มคีวามจ�าเป็นอย่างไร....................
	 	 	 	 ๓.๘.๒		 คณะกรรมการที่ก�าหนดขึ้นมีอ�านาจซ�้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่...............................
	 	 	 	 	 	 	 หากมีความซ�้าซ้อน	จะด�าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น........................................
	 	 	 	 ๓.๘.๓		 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	หรือนายกรัฐมนตรี	
	 	 	 	 	 	 	 หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่.............................................................................................
	 	 	 	 	 	 	 เหตุใดจึงต้องก�าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ.............................
	 ๓.๙	 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่	อย่างไร........................................................
	 ๓.๑๐		 ประเภทของโทษที่ก�าหนด
	 	 	 	 	 			 โทษทางอาญา						  									โทษทางปกครอง	 					  						ระบบผสม	 	  

- ๒ -
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ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 69จุลนิติ

- ๓ -

	 ๓.๑๑		 การก�าหนดโทษทางอาญาจะท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายสมัฤทธิผ์ล	เพราะเหตใุด.............................
	 ๓.๑๒		 ความผดิทีก่�าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผดิทีม่คีวามร้ายแรงอย่างไร....................................

	 ๔.	 ความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
	 ๔.๑	 การด�าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือท�านองเดียวกัน
	 	 	 	 หรือไม่..................................................................................................................................................
	 ๔.๒	 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่	เหตุใดจึงไม่ยกเลิก	แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน	 	
	 	 	 	 หรือท�านองเดียวกันที่มีอยู่...................................................................................................................

	 ๕.	 ผลกระทบและความคุ้มค่า
	 ๕.๑	 ผูซ้ึง่ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมาย.....................................................................................
	 	 	 	 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง...............................
	 	 	 	 ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมาย..........................................................................
	 ๕.๒	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
	 	 	 	 ด้านเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	-	เชิงบวก..........................................................................................................................................
	 	 	 	 	 		 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................................
	 	 	 	 	 	-	เชิงลบ............................................................................................................................................
	 	 	 	 	 		 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................................
	 	 	 	 ด้านสังคม
	 	 	 	 	 	-	เชิงบวก..........................................................................................................................................

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................................
	 	 	 	 	 	- เชิงลบ............................................................................................................................................

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................................
	 	 	 	 ด้านอื่น	ๆ	...........................................................................................................................................
	 	 	 	 	 	-	เชิงบวก..........................................................................................................................................
	 	 	 	 	 		 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................................
	 	 	 	 	 	-	เชิงลบ............................................................................................................................................

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................................
	 ๕.๓	 สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในเรือ่งใดบ้างทีต้่องถกูจ�ากดั......................................................................
	 	 	 	 การจ�ากัดนั้นเป็นการจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็นหรือไม่...................อย่างไร.....................................................
	 ๕.๔	 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
	 	 	 	 ๕.๔.๑	ประชาชนจะมีการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด	อย่างไร	และเพียงใด	หรือเป็นการอ�านวย	 	
	 	 	 	 	 	 ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด.............................................................................
	 	 	 	 ๕.๔.๒	 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด	...........................................................
	 	 	 	 	 	 การประกอบกจิการเป็นไปโดยสะดวกหรอืลดต้นทนุของผูป้ระกอบการได้มากน้อยเพียงใด............
	 	 	 	 	 	 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด.....................................
	 	 	 	 	 	 และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด....................................................................
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- ๔ -

	 	 	 	 ๕.๔.๓	 เสรมิสร้างประสทิธภิาพหรอืนวตักรรมในการปฏบัิตริาชการอย่างไร.........................................
	 	 	 	 	 	 สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด.................................................................
	 	 	 	 ๕.๔.๔	 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์	ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม	 	
	 	 	 	 	 	 จะได้รบั	ได้แก่...........................................................................................................................
	 ๕.๕	 ความยุง่ยากทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย................................................................
	 ๕.๖	 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค�านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้	ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
	 	 	 	 และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ.......................................

	 ๖.	 ความพร้อมของรัฐ
	 ๖.๑	 ความพร้อมของรัฐ
	 	 	 	 (ก) ก�าลังคนที่คาดว่าต้องใช้...............................................................................................................
	 	 	 	 (ข) คณุวฒุแิละประสบการณ์ของเจ้าหน้าทีท่ีจ่�าเป็นต้องม.ี................................................................
	 	 	 	 (ค)	 งบประมาณทีค่าดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบงัคบัใช้กฎหมาย.......................................

โดยเป็นงบด�าเนนิงานจ�านวน................................และงบลงทุนจ�านวน.........................................
	 ๖.๒	 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก�าลัง	มีความเห็นของ
	 	 	 	 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกับการก�าหนดอตัราก�าลงัและงบประมาณหรอืไม่	อย่างไร...........................
	 ๖.๓	 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
	 	 	 	 วธิกีารสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนผูอ้ยูภ่ายใต้กฎหมาย....................................................
	 	 	 	 การเข้าถึงข้อมลูของประชาชน................................................................................................................

	 ๗.	 หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย	
	 ๗.๑		มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ�้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่	มีข้อเสนอแนะในการ
	 	 	 	 ด�าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร.....................................................................................................
	 ๗.๒		มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่	อย่างไร.........................
	 ๗.๓		มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่	อย่างไร.........................................................
	 ๗.๔	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	ได้แก่............................................................................................................
	 	 	 	 การก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก.....................................

	 ๘.	 วิธีการท�างานและตรวจสอบ	
	 ๘.๑	 ระบบการท�างานที่ก�าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
	 	 	 	 	 					เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
	 	 	 	 	 	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
	 	 	 	 	 	 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
	 	 	 	 	 	 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น
	 	 	 	 	 	 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
	 	 	 	 	 	 ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
	 	 	 	 	 	 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ
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- ๕ -

	 	 ๘.๒		การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 	 	 	 ๘.๒.๑	 ในกฎหมายมีการก�าหนดข้ันตอนการด�าเนนิการของเจ้าหน้าท่ีของรฐัในเรือ่งใดบ้าง...................
	 	 	 	 	 	 แต่ละขัน้ตอนใช้เวลาด�าเนนิการเท่าใด........................................................................................
	 	 	 	 ๘.๒.๒	 หากมีการใช้ดุลพินิจ	การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม		 	
	 	 	 	 	 	 อย่างไร.....................................................................................................................................
	 	 	 	 ๘.๒.๓	 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจเพื่อให้ประชาชน
	 	 	 	 	 	 ได้รับการบริการที่สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพอย่างไร...............................................	
	 ๘.๓	 มีระบบการตรวจสอบและคานอ�านาจอย่างไรบ้าง...............................................................................
	 	 	 	 ๘.๓.๑	 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่	อย่างไร...................................................	
	 	 	 	 ๘.๓.๒	 มกีระบวนการร้องเรยีนจากบคุคลภายนอกหรอืไม่	อย่างไร......................................................

	 ๙.	 การจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง
	 	 ๙.๑	 ได้จัดท�าแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	ตลอดจนกรอบสาระส�าคัญ
	 	 	 	 	 ของกฎหมายล�าดับรองนั้น	หรือไม่.......................................................................................................
	 	 	 	 	 ได้ยกร่างกฎหมายล�าดับรองในเรื่องใดบ้าง..........................................................................................
	 	 ๙.๒	 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ�านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
	 	 	 	 	 บุคคลเกินสมควรอย่างไร.....................................................................................................................

	 ๑๐.	การรับฟังความคิดเห็น
	 	 	 	 	 	 	 	มีการรับฟังความคิดเห็น															 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น	
	 	 ๑๐.๑		 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
	 	 	 	 	 	 หน่วยงานภาครัฐ
	 	 	 	 	 	 	 	ส�านักงบประมาณ	 								ส�านักงาน	ก.พ.	
	 	 	 	 	 	 	 	ส�านกังาน	ก.พ.ร.		 									ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
	 	 	 	 	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ	ได้แก่.............................................................................................
	 	 	 	 	 	 	 	ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 	ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
	 	 	 	 	 	 	 	ประชาชนทั่วไป	
	 	 	 	 	 	 องค์กรอื่น	ได้แก่...............................................................................................................................
	 	 ๑๐.๒		 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่	อย่างไร..............................................
	 	 ๑๐.๓		 จัดท�าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	
	 	 	 	 	 	 	 	จัดท�า													 	 ไม่มีการจัดท�า	
	 	 	 	 	 	 ในกรณีจัดท�าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	มีสาระส�าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
	 	 	 	 	 	 	 	วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
	 	 	 	 	 	 	 	จ�านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
	 	 	 	 	 	 	 	พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
	 	 	 	 	 	 	 	ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
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	 	 	 	 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
	 	 	 	 ค�าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน�าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา	
	 	 	 	 จัดท�าร่างกฎหมาย

	 	 	 	 	 	 				 	 ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด�าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา	
ว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ	 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง	
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ	แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ............................................................
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 						(...........................................................)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า/หัวหน้าหน่วยงาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วัน/เดือน/ปีที่จัดท�า......................................

	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................
	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.........................................
	 หมายเลขติดต่อ..................................................

- ๖ -
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ขององค์กรที่มีความส�าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
และวงการกฎหมายประเทศชาติบ้านเมืองในอดีตจนกระท่ังมีการวางรากฐานและพัฒนามาเป็น
ระบบศาลปกครองในปัจจุบันแล้ว	 ในที่นี้ก็คือ	 “สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน”	 (The	 Council	
of	State)	หรือ	“สภาแห่งรัฐ”	(Conseil	d’Etat) อันมีก�ำเนิดมำจำกประเทศในกลุ่มภำคพื้นยุโรป
ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำย หรือ Civil law เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และอิตำลี เป็นต้น  
โดยสภำดงักล่ำวจะมอี�ำนำจหน้ำทีท่ีส่�ำคญัรวม ๒ ประกำร คอื เป็นทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิของฝ่ำยบรหิำร 
ซึ่งอำจจะเป็นพระมหำกษัตริย์ จักรพรรดิ หรือคณะรัฐมนตรีก็ได้ แล้วแต่ระบบกำรเมืองกำรปกครอง
ของแต่ละประเทศ และอีกประกำรหน่ึงคือ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำข้อพิพำทระหว่ำงรำษฎรกับรัฐ 
จึงอำจจะกล่ำวได้ว่ำสภำที่ปรึกษำรำชกำรแผ่นดินนี้มีอ�ำนำจท้ังกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและอ�ำนำจ 
ทำงกำรตุลำกำร แต่กำรใช้อ�ำนำจทำงตุลำกำรน้ันจะท�ำหน้ำที่เพียงกำรร่ำงค�ำวินิจฉัยถวำยเพื่อ 
พระมหำกษัตริย์ทรงวินิจฉัย อย่ำงไรก็ดี ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ สภำที่ปรึกษำดังกล่ำวก็ได้ถูกยกเลิกไป 
เม่ือครัง้มกีำรปฏิวัตขิองประเทศฝรัง่เศส โดยนโปเลยีน โบนำปำร์ต (Napoléon Bonaparte) แต่ต่อมำ 
เมื่อประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๗๙๙ ได้มีกำรจัดตั้งขึ้นอีกครั้งในชื่อว่ำ “The	Council	of	State”	
เพื่อเป็นองค์กรในกำรท�ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำด้ำนกำรปกครอง ร่ำงกฎหมำย และพิจำรณำคดี (judicial 
role) จนกลำยเป็นท่ีรู้จกัและมอีทิธิพลต่อแนวควำมคดิในกำรจัดต้ัง “ศาลปกครอง” ของประเทศต่ำง ๆ   
อย่ำงแพร่หลำย 
 ส�ำหรบักำรจดัตัง้สภำทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิ หรอื The Council of State ในประเทศไทยน้ัน  
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลำที่ลัทธิจักรวรรดินิยมของมหำอ�ำนำจตะวันตกก�ำลังแผ่ขยำยอิทธิพลเข้ำมำในภูมิภำค 

 ๑จัดโดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกับส�ำนักงำนศำลปกครอง ในกำรจัดโครงกำร “นิติ-วิพำกษ์” ครั้งที่ ๕  
ปำฐกถำนิติศำสตร์ ธรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง “บทบำทของศำลปกครองในกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
ตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร  คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

บทบาทของศาลปกครอง
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดครองประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นอำณำนิคม รัชกำลที่ ๕ จึงทรงม ี
พระรำชด�ำรทิีจ่ะปรบัปรงุเปล่ียนแปลงประเทศให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำทดัเทยีมกับนำนำอำรยประเทศ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือต้ำนทำนกำรคุกคำมจำกมหำอ�ำนำจตะวันตกที่มักอ้ำงเหตุผลในกำรเข้ำยึดครองดินแดน 
ของประเทศต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปเพื่อสร้ำงควำมเจริญให้แก่ดินแดนที่ยังมีควำมล้ำหลัง ประเทศไทย 
จึงต้องพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่อให้มีควำมทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศและหลีกพ้นจำกกำรครอบง�ำ
ของประเทศล่ำอำณำนิคมดังกล่ำว The Council of State จึงถูกจัดตั้งขึ้นตำม “ค�าประกาศว่าด้วย 
ต้ังเคาน์ซิล	 แลพระราชบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภำคม ๒๔๑๗ เพ่ือเป็นที่ปรึกษำมำประชุม 
ร่วมกับพระองค์ในเรื่องข้อรำชกำรที่ส�ำคัญหรือเรื่องที่จะประกำศเป็นกฎหมำยหรือแบบธรรมเนียม 
ทีจ่ะก�ำหนดไว้ในแผ่นดนิ รวมทัง้มอี�ำนำจตรวจตรำเรือ่งรำวทัง้หลำยให้มคีวำมถกูต้องยตุธิรรม จำกนัน้
ได้มีกำรตรำ “พระราชบญัญตัเิคาน์ซลิออฟสเตด	คือ	ท่ีปฤกษาราชการแผ่นดิน	พทุธศักราช	๒๔๑๗” 
ขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๔๑๗ เพื่อก�ำหนดให้ “เคำน์ซิลออฟสเตด” หรือ “สภำที่ปรึกษำ
รำชกำรแผ่นดิน” มีอ�ำนำจหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของพระองค์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินร่ำงกฎหมำย 
และกำรพิจำรณำเรื่องที่รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน 
 ต่อมำเม่ือประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นำยปรีดี พนมยงค์ 
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรวำงรำกฐำนกฎหมำยปกครองและน�ำไปสู่ 
กำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัย “คดีปกครอง” หรือข้อพิพำททำงปกครอง
ระหว่ำงรัฐกับเอกชน ในลักษณะเดียวกันกับ “สภำแห่งรัฐ” (Conseil d’Etat) ของประเทศฝร่ังเศส  
หรือเคำน์ซิลออฟสเตดของกลุ่มประเทศภำคพื้นทวีปยุโรปอ่ืน ๆ ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำย  
แต่เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เหมาะสมท่ีจะเรียกองค์กรท่ีตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา 
วินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองว่า	 “ศาล”	 จึงใช้ชื่อองค์กรดังกล่าวว่า	 “คณะกรรมการกฤษฎีกา” 
โดยได้ตรำ “พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๖” ขึ้นเพื่อจัดตั้ง 
และก�ำหนดให้มีอ�ำนำจหน้ำที่และโครงสร้ำงอย่ำงเดียวกับ “สภำแห่งรัฐ” ของประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง 
มีหน้ำทีค่ล้ำยคลึงกบั “ทีป่รกึษำรำชกำรแผ่นดนิ” ในสมยัรชักำลที ่๕ ทัง้น้ี โดยให้คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
ที่จัดตั้งขึ้นนี้มีฐำนะเป็นกรม สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี และโอนงำนของกรมร่ำงกฎหมำยเดิม 
ซึ่งท�ำหน้ำที่ร่ำงกฎหมำยอยู่แล้วไปเป็นงำนของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำด้วย
 อย่ำงไรกต็ำม กำรพจิำรณำวนิจิฉยัคดปีกครองกย็งัไม่เกิดขึน้ เนือ่งจำกได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำจะมีอ�ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยคดีปกครองได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรตรำกฎหมำยให้คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำมอี�ำนำจน้ันอีกชัน้หนึง่ ในทำงปฏบิตัคิณะกรรมกำรกฤษฎกีำจึงท�ำหน้ำท่ีในด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย 
และให้ค�ำปรกึษำทำงกฎหมำยแก่ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอย่ำงเดยีว นอกจำกนี ้ เมือ่มกีำรตรำ “พระราชบญัญติั 
เรือ่งราวร้องทกุข์	พ.ศ.	๒๔๙๒” เพือ่จดัตัง้ “คณะกรรมการเรือ่งราวร้องทุกข์” ขึน้เป็นคณะกรรมกำร
แยกต่ำงหำกจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำในกำรท�ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยข้อพิพำททำงปกครอง 
โดยเฉพำะแล้ว เพื่อแจ้งต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อส่ังกำรตำมที่เห็นควร ซึ่งนำยกรัฐมนตรีจะสั่งกำร 
ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์หรอืไม่กไ็ด้ คณะกรรมกำรกฤษฎกีำจงึยงัไม่มโีอกำส
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ท�ำหน้ำทีเ่ป็นองค์กรวินจิฉยัข้อพพิำททำงปกครองตำมทีพ่ระรำชบญัญตัว่ิำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
พทุธศกัรำช ๒๔๗๖ บัญญตัไิว้ แต่กำรม ี “คณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์” ดงักล่ำว กถ็อืเป็นจดุเริม่ต้น 
อีกครั้งของกำรมีองค์กรที่ท�ำหน้ำที่วินิจฉัยข้อพิพำททำงปกครองให้แก่ประชำชน
 ควำมพยำยำมในกำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชนเมื่อได้รับควำมเดือดร้อนจำก 
หน่วยงำนทำงปกครองและเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในรปูแบบของคณะกรรมกำรเรือ่งรำวร้องทกุข์ กลับไม่ค่อย
ประสบผลส�ำเรจ็ เพรำะกำรด�ำเนนิกำรอำศยัหลกักฎหมำยในทำงแพ่งมำกเกินไป และขำดกำรวำงระบบ
กำรพิจำรณำที่เหมำะสม จึงได้มีควำมพยำยำมครั้งใหม่ที่จะผลักดันให้เกิดองค์กรที่จะท�ำหน้ำที่วินิจฉัย
ชีข้ำดข้อพพิำททำงปกครองในรูปแบบของ “องค์กรตลุำกำร” เพือ่ให้สำมำรถวนิิจฉยัชีข้ำดตดัสนิคดีได้
โดยอสิระจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงแท้จรงิ ดงัน้ัน รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๑๗	
จึงได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง	“ศาลปกครอง”	ขึ้น	เพื่อเป็นองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจ
ของรฐั	และคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนโดยให้ตราเป็นพระราชบญัญตัแิละแยกศาลปกครอง
ต่างหากจากศาลยุติธรรม ในกำรนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
กำรร้องทกุข์ พ.ศ. .... เพือ่ปรบัปรงุอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์เดิม เพือ่วำงรำกฐำน 
ในเรื่องดังกล่ำวอันจะน�ำไปสู่ควำมพร้อมในกำรจัดตั้งศำลปกครองในอนำคต แต่ไม่ทันที่จะได้เดินหน้ำ
วำงรำกฐำนกำรจดัตัง้ศำลปกครองอย่ำงทีไ่ด้วำงแผนไว้ก็เกิดเหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และกำรประกำศใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มำก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดตั้งศำลปกครอง กำรด�ำเนินกำรเพ่ือจัดตั้ง 
ศำลปกครองจึงหยุดชะงักลงอีกครั้ง จนกระทั่งมีกำรตรำ “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	
พ.ศ.	 ๒๕๒๒” ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พุทธศักรำช ๒๔๗๖ และ 
พระรำชบัญญัติเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒ และบัญญัติให้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กรรมกำรร่ำงกฎหมำย และกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 โดย	“กรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์” น้ัน มอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรวินิจฉยัเรือ่งร้องทกุข์ตำมวิธีพิจำรณำ
คดีในลกัษณะเดยีวกบักำรพจิำรณำของศำล แล้วเสนอค�ำวนิจิฉยัให้นำยกรฐัมนตรีในฐำนะหวัหน้ำรฐับำล
พิจำรณำสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร แต่รูปแบบและผลค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น 
ยังไม่อำจถือว่ำมีลักษณะเช่นเดียวกับศำลปกครองได้ เพรำะค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจะมีผล 
บังคับทำงกฎหมำยก็ต่อเมื่อนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลให้ควำมเห็นชอบเสียก่อน ในขณะที ่
กำรพิจำรณำคดีในรูปแบบของศำลปกครองนั้น ค�ำวินิจฉัยของศำลเป็นเด็ดขำดและฝ่ำยปกครอง 
ต้องยอมรับปฏิบัติตำม ควำมพยำยำมในกำรจัดตั้งศำลปกครองจึงยังคงด�ำเนินต่อไป
 ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๓๔๒  โดยได้เพิม่เตมิบทบญัญตัว่ิำด้วยศำลปกครองไว้ในรฐัธรรมนญู ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ
จึงได้รับมอบหมำยให้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. .... 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยให้มีระบบศำลปกครองเป็นเอกเทศจำกระบบ 
ศำลยุตธิรรม และให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำท�ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยธรุกำรของศำลปกครองด้วย  
แต่ได้มีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรเสียก่อนจนในที่สุดสภำร่ำงรัฐธรรมนูญและคณะกรรมำธิกำร 

 ๒โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๕๓๘ มำตรำ ๑๙๕ - มำตรำ ๑๙๕ เบญจ.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

ยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ได้เห็นชอบด้วยกับแนวควำมคิดดังกล่ำว “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐”	 จึงบัญญัติให้มีการจัดต้ังระบบศาลปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบ 
ศาลยุติธรรม๓ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จึงได้ปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติที่เคยยกร่ำงไว้
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรัฐสภำพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อไป “พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	 ๒๕๔๒”	 จึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันท่ี	 
๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๒	เป็นต้นมา	
 ทั้งนี้	 ภายหลังคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดและคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นชุดแรก 
ได้เข้าเฝ้าฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร 
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางก็ได้เปิดท�าการเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๙	
มนีาคม	๒๕๔๔	จงึอำจกล่ำวได้ว่ำในทีส่ดุแล้วควำมพยำยำมในกำรจัดตัง้องค์กรวนิิจฉยัชีข้ำดข้อพพิำท
ทำงปกครอง ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรมในเวลำ ๑๒๗ ปี ต่อมำ ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร๔ 
 ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ให้ทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
ในบทบำทและอ�ำนำจหน้ำที่ของศำลปกครอง รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ประชำชนเห็นถึง 
ควำมส�ำคัญของสิทธิเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมคุ้มครองและรับรองไว้ โดยเฉพำะสิทธิที่จะ 
เรียกร้องให้มีกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ตลอดจนเปิดโอกำสให้องค์กรและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว คณะนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกบัส�ำนักงำนศำลปกครอง จึงได้จัดให้มโีครงกำร “นิต-ิวพิำกษ์” ครัง้ที ่๕  
ปำฐกถำนติิศำสตร์ ธรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหวัข้อ “บทบาทของศาลปกครองในการคุม้ครองสิทธ ิ
และเสรภีาพของประชาชนตามรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่” ขึน้ เมือ่วันจันทร์ที ่๕ มถินุำยน ๒๕๖๐ ทีผ่่ำนมำ 
โดยกำรจัดโครงกำรในครั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ กบัส�ำนกังำนศำลปกครอง โดย นำยสรุพนัธ์ บรุำนนท์ รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง  
รกัษำรำชกำรแทนเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง จำกนัน้ นำยปิยะ ปะตงัทำ ประธำนศำลปกครองสงูสดุ 
ได้กล่ำวเปิดโครงกำร โดยม ีนำยสรุพนัธ์ บรุำนนท์ รองเลขำธกิำรส�ำนักงำนศำลปกครอง รกัษำรำชกำร
แทนเลขำธกิำรส�ำนกังำนศำลปกครอง เป็นผูก้ล่ำวรำยงำน และมกีำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรือ่ง “บทบำท
ของศำลปกครองในกำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพของประชำชนตำมรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่” โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม	 รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ  
นายนพดล	เฮงเจรญิ รองประธำนศำลปกครองสงูสดุ และ	ดร.เจตน์	สถาวรศีลพร	พนักงำนคดีปกครอง
ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักงำนศำลปกครอง เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร

 ๓โปรดด ูรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ หมวด ๘ ศำล ส่วนที ่๔ ศำลปกครอง มำตรำ ๒๗๖ - มำตรำ ๒๘๐.
 ๔สรุปย่อจำกเอกสำร “วิวัฒนำกำรศำลปกครองไทย ศำลปกครองไทยใต้เบื้องพระยุคลบำท”, ๒๕๖๐, ส�ำนักงำนศำลปกครอง 
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Court/Court_201212_160637.pdf. หน้ำ ๗-๒๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

   โดยกำรสมัมนำทำงวิชำกำรในเรือ่งดงักล่ำว
มีสำระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
   ศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต		คณบดี
คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ  
“รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมำยสูงสุดที่ว่ำด้วยกำร
จัดระเบียบกำรปกครองของประเทศ โดยเรื่อง
หนึ่งที่มีควำมส�ำคัญส�ำหรับกำรปกครองในระบอบ
ประชำธปิไตยทีรั่ฐธรรมนญูต้องบญัญตัริบัรองไว้กค็อื 
“สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน” ซ่ึงประเทศไทย
ได้มีกำรบัญญัติรับรองและให้ควำมคุ้มครองไว้ 
ในรัฐธรรมนูญตลอดมำ โดยเฉพำะรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ได้มีบทบัญญัติเพิ่มสิทธิเสรีภำพขึ้นใหม่หลำยประกำร  
และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องในบทบัญญัติต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนและเพิ่มเติมให้มำกยิ่งขึ้น 
	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน	ได้ขยายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่าง
เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กล่ำวคือ เปลี่ยนวิธีกำรรับรองและคุ้มครองใหม่ 
จำกเดิมที่รับรองและคุ้มครองเฉพำะสิทธิและเสรีภำพเฉพำะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เป็นว่ำ  
“นอกจากสิทธิและเสรีภาพที่มีบทบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว	 การใด 
ทีม่ไิด้ห้ามหรอืจ�ากดัไว้ในรฐัธรรมนญูหรอืในกฎหมาย	บคุคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะท�าการน้ันได้ 
และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” ดังน้ัน แม้ว่ำรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
สิทธิเสรีภำพของประชำชนเป็นจ�ำนวนไม่มำกเท่ำกับรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักรำช ๒๕๔๐ และ
พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ ก็ตำม แต่กใ็ห้กำรรบัรองและคุม้ครองสทิธเิสรีภำพของประชำชนไว้ไม่น้อยกว่ำเดมิ 
ทั้งยังขยำยให้เพิ่มมำกข้ึน โดยแม้จะยังไม่มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องออกมำใช้บังคับ ประชำชนก็สำมำรถ 
ใช้สิทธิเสรีภำพตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ นอกจำกนี้ เหตุผลหนึ่งของกำรมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพจ�ำนวนไม่มำกหรือบัญญัติไว้ไม่ยำว เพรำะเห็นว่ำ “ยิ่งมีบทบัญญัติมากขึ้นเท่าไร	
ปัญหายิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น” ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิเสรีภำพของบุคคลเสียใหม่
ให้ชัดเจนว่ำ สิทธิเสรีภำพที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมได้รับควำมคุ้มครองทั้งหมด เว้นแต่กำร 
ใช้สิทธิหรือเสรีภำพนั้นกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อย 
หรอืศลีธรรมอันดขีองประชำชน หรอืละเมดิสทิธิหรอืเสรภีำพของบคุคลอ่ืน๕  จะกระท�ำไม่ได้ เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภำพอย่ำงไม่มีขอบเขต หรือไม่ค�ำนึงถึงสังคมและผู้อื่นเหมือนที่ผ่ำน ๆ มำ 

 ๕โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 ทัง้นี ้เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่ำ “กฎหมำย” ถอืเป็นข้อก�ำหนดหรอืข้อบงัคบัทีต่รำขึน้เพือ่ใช้บงัคบั 
ให้บุคคลต้องปฏิบัติ หำกผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลท�ำให้ได้รับผลร้ำยหรือถูกลงโทษได้  
โดยผลดังกล่ำว เม่ือมีกฎหมายมากขึน้เท่าใด	บคุคลย่อมถกูบงัคับให้ต้องปฏบิติัหรอืงดเว้นการปฏบิตัิ
อันมีผลเป็นการริดรอนหรือจ�ากัดสิทธิเสรีภาพมากย่ิงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือก�ำหนดให้รัฐจ�ำกัดสิทธิ
หรอืเสรภีำพของประชำชนได้เฉพำะกรณทีีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้เท่ำน้ัน	รฐัธรรมนญูฉบับนีจ้งึก�าหนดให้ 
การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญ๖ ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญได้แก่ บทบัญญัติมำตรำ ๗๗ วรรคสอง ที่ก�ำหนดให้ก่อนกำร 
ตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลกำรรบัฟังควำมคดิเห็นและกำรวเิครำะห์ 
นั้นต่อประชำชน ตลอดจนน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอนด้วย  
แต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดเง่ือนไขไว้	 กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม	 
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ	 และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้	 รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ไว้ด้วย ประกอบกับมีกำรก�ำหนดหลักกำรตรำกฎหมำยให้ต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป ไม่มุ่งหมำย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง
 ส�ำหรบับทบญัญตัเิกีย่วกบั “ศำลปกครอง” รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 
ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด	๑๐	ศาล	ส่วนที	่๓	ศาลปกครอง	ซึง่ม	ี๒	มาตรา	คือ	มาตรา	๑๙๗	-	มาตรา	๑๙๘ 
โดยมำตรำ ๑๙๗ ก�ำหนดให้ “ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดปีกครองอันเน่ืองมาจากการใช้
อ�านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด�าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บญัญติั” บทบญัญตัดิงักล่ำวได้ถกูวิพำกษ์วจิำรณ์ว่ำเป็นกำรตดัทอนอ�ำนำจของศำลปกครอง เพรำะถ้อยค�ำ 
ที่ว่ำ “ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” นั้น อำจส่งผลให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมีกำรตรำกฎหมำยเพื่อโอนอ�ำนำจ
หน้ำที่ของศำลปกครองไปให้ศำลยุติธรรมเป็นผู้ด�ำเนินกำรแทน ซ่ึงเป็นกำรแทรกแซงหรือส่งผลให้ 
ศำลปกครองต้องถูกยุบหรือลดทอนอ�ำนำจลงได้ 
 ต่อประเดน็ดงักล่ำว คณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญขอชีแ้จงว่ำบทบญัญตัมิำตรำน้ีไม่มเีจตนำรมณ์
ตำมทีไ่ด้มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กนัแต่อย่ำงใด เพราะแท้จรงิแล้ว	มาตรา	๑๙๗	ได้ตดัอ�านาจเฉพาะเรือ่ง
การม	ี“ศาลปกครองชัน้อทุธรณ์”	เท่านัน้ กล่ำวคอื รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ 
ได้ก�ำหนด “ให้มศีำลปกครองสงูสดุและศำลปกครองชัน้ต้น” ซ่ึงแตกต่ำงจำกรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ที่ก�ำหนด “ให้มี 
ศำลปกครองสงูสดุและศำลปกครองชัน้ต้น และจะมศีำลปกครองชัน้อทุธรณ์ด้วยกไ็ด้” นอกจำกนี ้ในกำร 
ร่ำงรฐัธรรมนญูมำตรำนีก็้ได้ยนือยูบ่นพ้ืนฐำนของ “ควำมไว้เนือ้เชือ่ใจ” หรือคงหลกักำรของศำลปกครอง
ไว้เหมือนเดมิ เพยีงแต่ต้องกำรเขยีนให้สัน้ลง ดงัน้ัน กำรตคีวำมว่ำเป็นกำรแทรกแซงหรอืลดทอนอ�ำนำจ
ของศำลปกครองย่อมผิดต่อหลักธรรมชำตขิองกำรร่ำงรฐัธรรมนูญทีต้่องกำรจะพฒันำให้ก้ำวหน้ำยิง่ขึน้ 
มิใช่ร่ำงรัฐธรรมนูญแล้วมีผลให้ถอยหลัง

 ๖โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๖.
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จุลนิติ

	 นายนพดล	เฮงเจรญิ	รองประธานศาลปกครองสงูสดุ ได้แสดง
ควำมคิดเห็นว่ำ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ท่ีมีควำมส�ำคัญและให้ควำมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพของประชำชนนั้นมีด้วยกัน ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
 ส่วนที	่๑		สทิธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย โดยเฉพำะ
มำตรำ ๒๕ ทีก่�ำหนดให้ประชำชนสำมำรถใช้สทิธแิละเสรภีำพอย่ำง 
เต็มที ่ ตรำบเท่ำทีไ่ม่กระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คง
ของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน และ
ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน รวมทั้งยังไม่มีกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วข้องออกมำใช้บงัคบักส็ำมำรถใช้สทิธเิสรภีำพตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญได้
	 ส่วนที่	๒		 หน้าทีข่องรฐั โดยรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ได้ก�ำหนดให้รฐัมหีน้ำทีจั่ดให้มกีำรด�ำเนนิกำร 
เพือ่ให้สทิธเิสรภีำพนัน้เป็นจรงิได้ในทำงปฏบิตั ิ โดยทีป่ระชำชนไม่ต้องไปร้องขอ และหำกรฐัไม่ด�ำเนินกำร  
ประชำชนและชุมชนก็มีสิทธิที่จะติดตำมและเร่งรัดให้ด�ำเนินกำร รวมทั้งฟ้องร้องให้ด�ำเนินกำรหรือ 
รับผิดได้
	 การใช้สิทธิฟ้องร้องของประชาชนดังกล่าว	“ศาลปกครอง”	จึงเป็นองค์กรที่เข้ามามีบทบาท
และอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ซึ่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ศำลปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ
 (๑)	ศาลปกครองสงูสุด โดยศำลปกครองสงูสดุนัน้มเีพยีงศำลเดยีว จงึไม่มข้ีอจ�ำกดัด้ำนเขตอ�ำนำจ 
ดงันัน้ คดทีีอ่ยูใ่นอ�ำนำจของศำลปกครองสูงสดุ ไม่ว่ำมลูคดีจะเกิดท่ีใด หรือผูฟ้้องคดีมภูีมลิ�ำเนำอยูท่ีใ่ด  
ก็สำมำรถฟ้องคดีต่อศำลปกครองสูงสุดได้
 (๒)	ศาลปกครองชั้นต้น แบ่งออกเป็น
  	ก.		ศาลปกครองกลาง	มีเขตอ�ำนำจตลอดท้องที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
   ข.	ศาลปกครองในภูมิภาค	ปัจจุบนัมจี�ำนวน ๑๑ แห่ง คอื ศำลปกครองเชยีงใหม่ ศำลปกครอง
สงขลำ ศำลปกครองนครรำชสีมำ ศำลปกครองขอนแก่น ศำลปกครองพิษณุโลก ศำลปกครองระยอง 
ศำลปกครองนครศรีธรรมรำช ศำลปกครองอุดรธำนี ศำลปกครองอุบลรำชธำนี ศำลปกครองเพชรบุรี 
และศำลปกครองนครสวรรค์  โดยมีเขตอ�ำนำจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
	 เมือ่มคีดเีข้าสูก่ารพจิารณาของศาลปกครองแล้ว	ศาลปกครองต้องพจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่า	 
คดทีีฟ้่องนัน้	“เป็นคดท่ีีอยูใ่นอ�านาจของศาลปกครองหรอืไม่”	เพราะศาลปกครองมอี�านาจพิจารณา
พพิากษาคดเีฉพาะทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เท่านัน้	กล่าวคือ	เป็นคดีพพิาทระหว่างเอกชนกบัหน่วยงาน
ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หรอืคดพีพิาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	และเป็นประเภทคดีในเรื่องดังต่อไปนี้๗ 

 ๗พระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ได้ก�ำหนดประเภทของคดทีีศ่ำลปกครอง 
มีอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำหรือมีค�ำสั่ง และมำตรำ ๗๒ ได้ก�ำหนดอ�ำนำจของศำลปกครองในกำรสั่ง ในกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครอง 
จึงต้องพิจำรณำประเภทของคดีตำมมำตรำ ๙ ควบคู่กับค�ำขอให้ศำลสั่งตำมมำตรำ ๗๒ เสมอ.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

	 ๑.	คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ	ค�าสั่ง	หรือ
กระท�าการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงก�ำหนดเวลำเปิดหรือปิดสถำนบริกำร 
ระเบยีบมหำวิทยำลัยทีก่�ำหนดให้นกัศึกษำท�ำวทิยำนิพนธ์เป็นภำษำองักฤษ หรอืกรณทีีผู่ฟ้้องคดเีหน็ว่ำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นปฏิเสธกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือผู้ฟ้องคดี 
เห็นว่ำผู้บังคับบัญชำมีค�ำสั่งลงโทษทำงวินัยโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้อง 
เพือ่ขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่ หรอืส่ังห้ำมกำรกระท�ำ โดยเหตแุห่งกำรฟ้องขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่  
หรอืสัง่ห้ำมกำรกระท�ำอำจมสีำเหตมุำจำกผูอ้อกกฎหรอืค�ำส่ังออกโดยไม่มอี�ำนำจ หรอืนอกเหนืออ�ำนำจ
หน้ำที ่หรอืไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย หรอืกำรออกกฎหรอืค�ำสัง่กระท�ำโดยไม่ถกูต้องตำมรูปแบบขัน้ตอน 
หรอืวธิกีำรอนัเป็นสำระส�ำคัญ หรอืกระท�ำโดยไม่สจุรติ หรอืมลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม  
สร้ำงข้ันตอนโดยไม่จ�ำเป็น หรือสร้ำงภำระให้เกิดกับประชำชนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจ 
โดยมิชอบ เป็นต้น
	 ๒.	คดพิีพาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัละเลยต่อหน้าท่ีตามที ่
กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั	ิหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าช้าเกนิสมควร เช่น กรณเีจ้ำพนกังำนท้องถิน่ 
ละเลยต่อหน้ำที่ไม่ตรวจตรำและออกค�ำสั่งให้เจ้ำของอำคำรรื้อถอนอำคำรท่ีก่อสร้ำงหรือต่อเติม 
โดยไม่ได้รับอนุญำต กรณีเจ้ำพนักงำนที่ดินด�ำเนินกำรออกโฉนดที่ดินล่ำช้ำเกินสมควร กรณีที่เอกชน 
ได้แจ้งควำมร้องทกุข์ต่อพนกังำนสอบสวนแต่พนกังำนสอบสวนบ่ำยเบีย่งไม่ยอมรบัแจ้งควำม หรอืรบัแจ้งควำม 
ร้องทุกข์ไว้แล้ว แต่ละเลยไม่ด�ำเนินกำรสอบสวนจนเวลำล่วงเลยไปหลำยปี เป็นต้น คดีประเภทนี้ 
เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อขอให้ศำลส่ังให้หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ภำยใน 
ระยะเวลำที่ก�ำหนด
	 ๓.		คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎ	ค�าสั่ง	หรือจากการละเลย 
ต่อหน้าทีห่รอืปฏิบัตหิน้าทีล่่าช้าเกินสมควร	เช่น กำรทีเ่จ้ำพนักงำนทีด่นิออกค�ำสัง่เพกิถอนโฉนดทีด่นิ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยท�ำให้ผู้ฟ้องคดไีด้รับควำมเสยีหำยและผู้ฟ้องคดเีรยีกค่ำเสยีหำยดงักล่ำว กำรฟ้อง 
เรยีกค่ำทดแทนกำรเวนคนืหรอืกำรรอนสทิธิจำกกำรวำงท่อประปำหรอืตัง้เสำไฟฟ้ำแรงสงู กำรทีพ่นกังำน
สอบสวนไม่ได้ด�ำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้แจ้งควำมร้องทุกข์ท�ำให้ผู้น้ันได้รับควำมเสียหำย 
และกำรท่ีกรมทำงหลวงไม่ตัดต้นไม้ข้ำงทำงท�ำให้ต้นไม้หกัโค่นลงมำทบัรถยนต์หรอืบคุคลทีส่ญัจรไปมำ 
เป็นต้น คดีประเภทนี้เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อขอให้ศำลสั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระท�ำกำร
หรืองดเว้นกระท�ำกำรกรณีเกี่ยวกับกำรกระท�ำละเมิดหรือควำมรับผิดของหน่วยงำนทำงปกครอง
 ทั้งนี้  คดีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว ้ น้ันจะเห็นได้ว ่ำ 
มีพัฒนำกำรมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกรณีกำรเยียวยำควำมทุกข์ทรมำนทำงจิตใจอันเน่ืองมำจำกกำร 
เส่ือมเสยีชือ่เสยีง โดยหำกหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐักระท�ำกำรใด ๆ  อันเป็นผลให้เกิด
ควำมเสือ่มเสยีเกยีรตยิศ ช่ือเสยีงหรอืควำมอบัอำยแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่๘  ศำลปกครองอำจก�ำหนดให้มี 

 ๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓๒ บัญญัติว่ำ
 “มำตรำ ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในควำมเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
  กำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำ 
ในทำงใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ตรำขึ้นเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจติใจอนัเนือ่งมำจำกควำมเสือ่มเสยีหรอือบัอำยนัน้ได้ โดยในคดปีกครองเกีย่วกบั 
กำรกระท�ำละเมิดของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ศำลปกครองสูงสุดเคยพิจำรณำ
พิพำกษำให้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจิตใจแก่ผู้เสียหำย ซึ่งในคดีนี้ข้ำรำชกำรต�ำรวจได้ถูกกล่ำวหำว่ำ 
กระท�ำควำมผิดทำงอำญำ จึงถูกสอบสวนทำงวินัยและให้ออกจำกรำชกำรโดยมิชอบ ศำลปกครอง 
สูงสุดได้พิพำกษำให้ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติชดใช้ค่ำเสียหำยทำงจิตใจ เพื่อชดเชยควำมคับข้องใจ 
และควำมทุกข์ใจจำกกำรถูกกล่ำวหำในครั้งนี้ ซ่ึงท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อนำมัย เสียประวัติในกำร 
รับรำชกำร และเสียโอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำ๙  
 ๔.		คดพิีพาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง๑๐ เช่น ข้อพิพำทเกีย่วกบัสญัญำจ้ำงเอกชนก่อสร้ำงถนน 
สะพำน อำคำรเรียน หรือข้อพิพำทเก่ียวกับกำรเรียกเก็บค่ำสัมปทำนท�ำไม้ป่ำชำยเลน หรือสัญญำ 
ที่หน่วยงำนทำงปกครองท�ำกับข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำต่อ เป็นต้น คดีประเภทน้ีเป็นคด ี
ทีฟ้่องเพือ่ขอให้ศำลพพิำกษำให้ใช้เงนิ หรอืให้ส่งมอบทรพัย์สนิ หรอืให้กระท�ำกำรหรอืงดเว้นกระท�ำกำร  
เพื่อเยียวยำควำมเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำหรือเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำ
	 ๕.	คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�าหรือละเว้นกระท�าการ	เช่น กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรขนส่งทำงน�้ำ 
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพำนหรือบ้ำนที่ปลูกรุกล�้ำแม่น�้ำ หรือกรณี 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อมีค�ำสั่งให้จับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตำม 
ค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร เป็นต้น๑๑ 
 ๖.	คดทีีมี่กฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครอง เช่น กรณทีีฟ้่องขอให้เพกิถอน
ค�ำชี้ขำดหรือบังคับตำมค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง เป็นต้น๑๑

	 เมือ่คดทีีฟ้่องต่อศาลปกครองเป็นคดีประเภทท่ีศาลปกครองสามารถรบัไว้พจิารณาได้ดงักล่าว	
ศาลปกครองกจ็ะรบัคดไีว้พจิารณา	โดยการฟ้องคดปีกครองนัน้	กฎหมายก�าหนดให้เป็นไปโดยเรยีบง่าย 
ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน	และเสียค่าใช้จ่ายน้อย	แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการฟ้องคดี	ดังต่อไปนี้
 เงื่อนไขประการแรก	 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี๑๒ โดยผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ต้องเป็น 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 
อันเนื่องจำกกำรกระท�ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท�ำของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
อย่ำงไรกต็ำม กำรเป็นผู้เดอืดร้อนหรือเสยีหำย หรอือำจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหำยทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดไีด้น้ัน  
ต้องพิจำรณำประเภทของคดีปกครองที่ฟ้องด้วย เพรำะหำกเป็นผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหำยโดยตรง
สำมำรถฟ้องได้ทุกคดี แต่ถ้ำเป็นผู้ที่อำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยจะฟ้องได้เฉพำะคดีตำมมำตรำ ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) เท่ำนั้น

  ๙โปรดดู คดีหมำยเลขแดงที่ อ. ๗๐๓/๒๕๕๕.
  ๑๐มำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้นิยำมของสัญญำ 
ทำงปกครองว่ำ “สัญญาทางปกครอง” หมำยควำมรวมถึง สัญญำที่คู่สัญญำอย่ำงน้อยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง 
หรือบุคคลซึ่งกระท�ำกำรแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญำสัมปทำน สัญญำที่ให้จัดท�ำบริกำรสำธำรณะ หรือจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภค 
หรือแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ.
 ๑๑ส�ำนักงำนศำลปกครอง. รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง. กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักงำนศำลปกครอง, ๒๕๖๐. หน้ำ ๕.
 ๑๒โปรดดู มำตรำ ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 นอกจำกนี้ ต้องเป็นค�าบังคับที่ศาลออกให้ได้ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๗๒	เท่านั้น กล่ำวคือ 
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนอกจำกจะผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยแล้ว ค�ำขอ 
ที่ให้ศำลปกครองสั่งหรือพิพำกษำอย่ำงไร ต้องเป็นเรื่องที่ศำลมีค�ำบังคับให้ได้ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
มำตรำ ๗๒ ด้วย ซึ่งได้แก่ กรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ค�ำบังคับคือ สั่งให้เพิกถอน 
หรือสั่งห้ำมกำรกระท�ำ กรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ค�ำบังคับคือ สั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่
ภำยในเวลำที่ศำลก�ำหนด ส่วนกรณีเป็นค�ำฟ้องตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ค�ำบังคับคือ  
ให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระท�ำกำรหรืองดเว้นกระท�ำกำร โดยอำจก�ำหนดระยะเวลำหรือเงื่อนไข
ด้วยก็ได้ ดังนั้น กำรขอให้ศำลมีค�ำบังคับนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๗๒ แล้ว เช่น สั่งให้ย้ำย 
จ�ำคุก หรือลงโทษเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเป็นค�ำขอที่ศำลออกค�ำบังคับให้ไม่ได้ แม้คดีที่ฟ้องนั้นจะเป็นคดีที่อยู่ใน
อ�ำนำจของศำลปกครองก็ตำม แต่เมื่อศำลออกค�ำบังคับไม่ได้ ศำลจึงต้องยกฟ้องหรือไม่รับไว้พิจำรณำ 
 เง่ือนไขประการที่สอง คดีที่น�ามาฟ้องได้มีการด�าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
ตามขัน้ตอนหรอืวธิกีารท่ีกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว	ตามมาตรา	๔๒	วรรคสอง๑๓  กำรปฏิบติัตำมข้ันตอน 
หรอืวธิกีำรท่ีกฎหมำยก�ำหนดในทีน่ีค้อื “กำรอุทธรณ์บงัคบั” กล่ำวคอื กำรอุทธรณ์ถอืเป็นเงือ่นไขท่ีต้อง 
กระท�ำก่อนมกีำรฟ้องคด ีหำกไม่มกีำรอทุธรณ์จะน�ำคดไีปฟ้องต่อศำลไม่ได้ ยกเว้น กฎ ค�ำสัง่ทำงปกครอง
ที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำร หรือค�ำสั่งทำงปกครองที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นที่สุด บุคคล
สำมำรถน�ำไปฟ้องต่อศำลได้โดยไม่ต้องมีกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะได้ยื่นอุทธรณ์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดซึ่งก่อให้เกิดสิทธ ิ
ในการน�าคดีไปฟ้องต่อศาลได้ก็ตาม	แต่จะฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ในทันที	ทั้งนี้	เพราะต้องเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ก่อน	ได้แก่
	 (๑)	ได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นแล้ว กล่ำวคือ ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ต้องมีค�ำวินิจฉัย
หรือสั่งกำรเสียก่อน หำกไม่พอในในผลวินิจฉัย จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้
	 (๒)	ไม่ได้สัง่การภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	กล่ำวคอื เมือ่มกีฎหมำยเฉพำะก�ำหนดระยะเวลำ 
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ไว้ ก็ต้องรอให้พ้นระยะเวลำที่กฎหมำยเฉพำะนั้นก�ำหนดไว้เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ
ฟ้องคดีได้
	 (๓)	ไม่ได้สั่งการภายในเวลาอันสมควร	กล่ำวคือ หำกกฎหมำยมิได้ก�ำหนดระยะเวลำพิจำรณำ
อุทธรณ์ไว้เป็นกำรเฉพำะ	 ย่อมต้องน�าระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์	 ๙๐	 วัน	 ซึ่งเป็นระยะเวลำขั้นสูง 
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมำยกลำงมำใช้บังคับ
 ทัง้นี ้ในส่วนของระยะเวลำกำรอทุธรณ์หรอืกำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีก่ฎหมำยก�ำหนดนัน้ ต้องปฏบิตัิ 
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดด้วย เพรำะหำกยื่นเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดแล้ว คู่กรณี 
ย่อมเสียสทิธทิีจ่ะฟ้องคดีต่อศำล เพรำะถอืว่ำไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง และ

 ๑๓พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔๒ วรรคสอง บัญญัติว่ำ “ในกรณี
ที่มีกฎหมำยก�ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรส�ำหรับกำรแก้ไขควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยในเรื่องใดไว้โดยเฉพำะ กำรฟ้องคดีปกครอง 
ในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเม่ือมีกำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรดังกล่ำว และได้มีกำรสั่งกำรตำมกฎหมำยนั้น หรือมิได้มีกำร 
สั่งกำรภำยในเวลำอันสมควร หรือภำยในเวลำที่กฎหมำยนั้นก�ำหนด”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

เสียสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่มีอ�ำนำจรับค�ำอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ
เพ่ือวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อคู่กรณีมำยื่นอุทธรณ์ เจ้ำหน้ำที่จะปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจำรณำเนื่องจำก 
ยื่นเกินระยะเวลำ
 เงื่อนไขประการที่สาม	 ระยะเวลาในการฟ้องคดี	 ตามมาตรา	 ๔๙๑๔ กล่ำวคือ ในกำรฟ้องคด ี
ต้องด�ำเนนิกำรฟ้องภำยในระยะเวลำหรอือำยคุวำม เช่น คดฟ้ีองขอให้เพกิถอนกฎหรอืค�ำสัง่ทำงปกครอง 
ต้องฟ้องภำยใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีรู่เ้หตุแห่งกำรฟ้องคด ีคดพีพิำทเกีย่วกบักำรกระท�ำละเมดิของหน่วยงำน 
ทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ต้องฟ้องภำยในระยะเวลำ ๑ ปี นับแต่วันทีรู่เ้หตุแห่งกำรฟ้องคด ีและ
คดีพพิำทเกีย่วกบัสญัญำทำงปกครอง ต้องฟ้องภำยในระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่วนัทีรู่เ้หตแุห่งกำรฟ้องคดี 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งกำรฟ้องคดี เป็นต้น
 เม่ือได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ก็สำมำรถยื่นฟ้องคดีต่อศำลเพื่อพิจำรณำ
พพิำกษำได้	โดยการยืน่ค�าฟ้องสามารถยืน่ค�าฟ้องได้ด้วยตนเองทีต่นม	ี“ภมูลิ�าเนา”	หรอืที	่“มลูคดเีกิด”	 
หรือใช้วิธีส่งค�าฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้	 และโดยปกติต้องยื่นต่อศำลปกครองชั้นต้น  
ซึง่ประกอบด้วย ศำลปกครองกลำงและศำลปกครองภมิูภำค ส�ำหรบัผูฟ้้องคดท่ีีไม่พอใจค�าตดัสนิของ
ศาลปกครองชัน้ต้น	สามารถยืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด	ภายใน	๓๐	วนั โดยศำลปกครองสงูสดุ
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหำนครและมีเขตอ�ำนำจทั่วรำชอำณำจักร
 อนึง่ ส�ำหรบัเรือ่งเขตอ�ำนำจศำล แม้ผูฟ้้องคดจีะยืน่ต่อศำลปกครองกลำงหรอืศำลปกครองภมูภิำค  
ซึ่งมิใช่ศำลที่ผู ้ฟ้องมีภูมิล�ำเนำหรือศำลที่มูลคดีเกิดก็ตำม ศำลก็จะรับคดีไว้แล้วจะส่งเรื่องให้ 
ศำลปกครองอื่นที่มีเขตอ�ำนำจเพ่ือพิจำรณำ ดังน้ัน คดีปกครองจึงไม่มีปัญหำเรื่องกำรฟ้องผิดศำล 
นอกจำกน้ี ในคดีปกครองนั้น สำมำรถขออนำถำได้เช่นเดียวกับวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง โดยมีข้ออ้ำง  
๒ ประกำรคอื ไม่มทีรพัย์สนิเพยีงพอ ทีจ่ะช�ำระค่ำธรรมเนยีม หรอืถ้ำไม่ได้รบัยกเว้นจะเดอืดร้อนเกนิสมควร 
และคดีมีมูลที่จะรับฟ้องหรือรับอุทธรณ์ไว้ เมื่อค�าฟ้องมาสู่ศาลแล้ว	ศาลปกครองซึ่งมีบทบาทในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดี	เนื่องจากมีระบบ	วิธีพิจารณาคดี	“แบบไต่สวน” ก็จะแสวงหำข้อเท็จจริง 
แห่งคด ีทัง้จำกเอกสำรของคูก่รณ ีเช่น ค�ำฟ้อง ค�ำให้กำร ฟ้องแย้ง ค�ำคดัค้ำนค�ำให้กำร และค�ำให้กำรเพิม่เติม  
เป็นต้น หรือข้อเท็จจริงทั้งปวงท่ีเก่ียวกับคดี ที่ได้จำกคู่ควำมท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อเท็จจริง 
ต่อศำล หรือจำกกำรไต่สวนของศำล โดยศำลจะไต่สวนใครก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นคู่กรณี บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั รวมทัง้แสวงหำข้อเทจ็จรงิได้จำกพยำนเอกสำร พยำนวตัถุ และพยำนผูเ้ชีย่วชำญ 
ตลอดจนกำรไปตรวจดสูถำนทีห่รอืเดนิเผชญิสบื และสำมำรถส่งประเดน็ไปให้ศำลอืน่แสวงหำข้อเทจ็จรงิ 
แทนกไ็ด้ อย่ำงไรกต็ำม “ศำลอืน่” ในทีน่ีห้มำยถงึศำลปกครองเท่ำน้ัน อำจเป็นศำลปกครองกลำง หรอื
ศำลปกครองในภูมิภำคใด ๆ ก็ได้ แต่จะส่งให้ศำลยุติธรรมไม่ได้

 ๑๔พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔๙ บัญญัติว่ำ 
   “มำตรำ ๔๙ กำรฟ้องคดปีกครองจะต้องยืน่ฟ้องภำยในเก้ำสบิวนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้ถงึเหตุแห่งกำรฟ้องคด ีหรือนบัแต่วนัที ่
พ้นก�ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดและไม่ได้รบัหนงัสอืชีแ้จงจำกหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หรอืได้รบัแต่เป็นค�ำชีแ้จงทีผู่ฟ้้องคด ี
เห็นว่ำไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมำยเฉพำะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น”.
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

 ส�ำหรบัผลของค�ำพพิำกษำหรอืค�ำสัง่ ตำมมำตรำ ๗๐๑๕ ก�ำหนดหลกักำรว่ำ	“ไม่มผีลบังคับทันท”ี	
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ยังไม่ต้องปฏิบัติตามค�าบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์	 คือ พ้น ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ศำลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งแล้วไม่มีกำรอุทธรณ์ หรือจนกว่าคดีถึงที่สุด	คือ 
กรณีที่มีกำรอุทธรณ์ต้องรอกำรบังคับคดีไว้จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด อันแตกต่ำงจำกวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ที่ก�ำหนดให้กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับ ซึ่งหมำยควำมว่ำเมื่อศำลพิพำกษำแล้วก็บังคับคด ี
ได้ทันที  ทั้งนี้ กำรก�ำหนดให้คดีปกครองไม่มีผลบังคับทันทีนั้น เพรำะเหตุผลในเรื่องของ “ความมั่นคง
แน่นอนในนิตฐิานะ” อย่ำงไรกต็ำม ในทำงปฏบิตัไิด้เกดิปัญหำจำกควำมล่ำช้ำของศำลในกำรพจิำรณำคดี  
และกรณีมีกำรประวิงคดีของหน่วยงำนที่อุทธรณ์ต่อศำลด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำนภำพของสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่ำงยิ่ง ดังน้ัน จึงได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก�ำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ชนะคดียื่นค�ำขอ 
ต่อศำลปกครองช้ันต้นหรือศำลปกครองสูงสุด โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควร เพ่ือให้ศำลปกครองสูงสุด
มีค�ำสั่งให้มีกำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งให้ทันที ในระหว่ำงที่หน่วยงำนอุทธรณ์เพื่อประวิงคดี 
หรือรอศำลพิจำรณำแล้วจะเสียหำยซึ่งไม่อำจแก้ไขเยียวยำได้

    

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีควำมคิดเห็นว่ำ แม้ว่าหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจะได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และก�าหนดให้ความคุ้มครองไว้ 
เป็นจ�านวนมากก็ตาม	แต่ประชาชนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของตนก็เป็นได้	 
หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	ดงัน้ัน	“ศาลปกครอง”	จงึเป็นองค์กรทีส่�าคญัองค์กรหนึง่ในการเข้ามา 
ท�าหน้าท่ีและมีบทบาทเกีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัิ
รับรองไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๑๕พระราชบัญญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๗๐	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙ บัญญัติว่ำ 
   “มำตรำ ๗๐ ค�ำพิพำกษำศำลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตำมค�ำบังคับนับแต่วันท่ีก�ำหนดในค�ำพิพำกษำจนถึง 
วันที่ค�ำพิพำกษำนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
    ในกรณีทีเ่ป็นค�ำพิพำกษำของศำลปกครองชัน้ต้น ให้รอกำรปฏบิตัติำมค�ำบงัคบัไว้จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำกำรอทุธรณ์หรอื 
ในกรณีท่ีมีกำรอุทธรณ์ ให้รอกำรบังคับคดีไว้จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด แต่ถ้ำเป็นกรณีที่มีกำรอุทธรณ์และเป็นคดีที่ก�ำหนดในระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด คู่กรณีฝ่ำยชนะคดีอำจยื่นค�ำขอต่อศำลปกครองชั้นต้น หรือศำลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณ ี
โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรท่ีขอให้มีกำรปฏิบัติตำมค�ำบังคับ และให้ศำลปกครองสูงสุดพิจำรณำค�ำขอและมีค�ำสั่งตำมท่ีเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ทัง้นี ้นอกจำกต้องพจิำรณำว่ำรฐัธรรมนูญให้ควำมคุม้ครองสทิธิเสรภีำพกับประชำชนอย่ำงไรบ้ำง
แล้ว ยังต้องพิจำรณำด้วยว่ำ ในกำรใช้สิทธิฟ้องร้อง “หน่วยงำนทำงปกครอง” หรือ “เจ้ำหน้ำของรัฐ” 
ที่ใช้อ�ำนำจทำงปกครองตำมกฎหมำยหรือเนื่องมำจำกกำรด�ำเนินกิจกำรทำงปกครองอันส่งผลกระทบ
ต่อสทิธิและเสรีภำพของประชำชนเป็นคดต่ีอศำลปกครองได้น้ัน ค�ำว่ำ	“หน่วยงานทางปกครอง” และ  
“เจ้าหน้าทีข่องรฐั” ดงักล่ำวซึง่จะเป็นคูค่วำมในคด ีมคีวำมหมำยครอบคลมุถึงกรณใีดบ้ำงหรอืกว้ำงขวำง 
มำกน้อยเพียงใด ทั้งในเชิงรูปแบบหรือองค์กร และในเชิงเนื้อหำ
	 โดยในเชิงรูปแบบ เป็นกำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ใดบ้ำงที่ถือเป็นหน่วยงำน 
ทำงปกครองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภำยใต้เขตอ�ำนำจของศำลปกครอง
	 ส่วนในเชิงเนื้อหา	 เป็นกำรพิจำรณำว่ำอำจมีหน่วยงำนหรือบุคคลบำงคนที่ เป ็นเอกชน  
แต่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ�ำนำจทำงปกครอง ก็ต้องถอืว่ำเป็นหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 
ซึ่งอยู่ภำยใต้เขตอ�ำนำจของศำลปกครอง ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นหน่วยงำนทำงปกครองหรือ 
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั แต่กำรกระท�ำของหน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัน้ัน มใิช่กำรกระท�ำหรอื
กำรใช้อ�ำนำจในทำงปกครอง แต่เป็นกำรกระท�ำในทำงเอกชนหรือทำงแพ่ง เช่น เช่ำอำคำร สัญญำจ้ำง
พนักงำน หรือกำรกระท�ำในทำงอำญำ เช่น กำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด หรือกำรกระท�ำที่ใช้อ�ำนำจ 
ตำมรฐัธรรมนญูหรอืกำรกระท�ำทำงรฐับำล เช่น เรือ่งกจิกำรระหว่ำงประเทศ กไ็ม่อยูภ่ำยใต้เขตอ�ำนำจ
ของศำลปกครอง
 ส�ำหรับ “หน่วยงานทางปกครอง” เมื่อพิจำรณำบทนิยำมค�ำว่ำ “หน่วยงำนทำงปกครอง” 
ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ จะพบว่ำ มีกำรก�ำหนดลักษณะของ
หน่วยงำนในเชิงรูปแบบว่ำหน่วยงำนใดบ้ำงเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้๑๖ 
	 ๑.	ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น 
และมีฐำนะเป็นกรม 
 ๒.	ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวดั โดยไม่รวมอ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ้่ำน เน่ืองจำกไม่มฐีำนะ
เป็นนิติบุคคล 
	 ๓.	ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ
	 ๔.	รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น
	 ๕.	หน่วยงานอืน่ของรัฐ ได้แก่ “องค์กำรมหำชน” ซ่ึงตัง้ขึน้โดยพระรำชบญัญตัหิรอืพระรำชกฤษฎกีำ 
เช่น โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ หรือ “หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอิสระ” 
เช่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
หรือ “หน่วยงำนธุรกำรของฝ่ำยตุลำกำร” เช่น ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม หรือ “หน่วยงำนธุรกำรของ 
ฝ่ำยนิติบัญญัติ” เช่น ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 ๑๖สรปุควำมจำกค�ำบรรยำยวชิำ “กำรควบคมุฝ่ำยปกครอง ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง” ในหลกัสตูรประกำศนยีบัตร
บัณฑิตทำงกฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์, เมษำยน ๒๕๕๙. 
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บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จุลนิติ

	 ๖.	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�านาจทางปกครองหรือให้ด�าเนินกิจการทางปกครอง	
หน่วยงำนทำงปกครองประเภทนี้เป็นกำรพิจำรณำในเชิงเนื้อหำ ซึ่งพิจำรณำแล้วสำมำรถจ�ำแนก 
ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
  กลุ่มแรก		 	องค์กรวชิาชีพต่าง	ๆ 	ซึง่ใช้อ�านาจปกครองในการควบคมุวชิาชพีและจดัตัง้ขึน้ 
ตามพระราชบญัญตั	ิเช่น แพทยสภำ สภำวศิวกร สภำสถำปนกิ และสภำทนำยควำม เป็นต้น ซึง่จะเหน็ได้ว่ำ 
เป็นองค์กรที่ผูกขำดกำรใช้อ�ำนำจในด้ำนนั้นเพียงรำยเดียว และได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ ในประกำรที่
ส�ำคัญคือ มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งและมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่พระรำชบัญญัติก�ำหนด รวมท้ังมีรัฐมนตรี
เป็นกรรมกำรด้วย
  กลุ่มที่สอง		องค์การเอกชนทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ใช้อ�านาจปกครอง เช่น มหำวทิยำลยัเอกชน 
ในกำรอนุมัติปริญญำบัตร หรือสมำคมกีฬำต่ำง ๆ  ที่ส่งนักกีฬำแข่งขันในระดับประเทศ หรือบริษัท 
หรือห้ำงร้ำนต่ำง ๆ  ที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ�ำนำจทำงปกครอง เช่น บริษัทอู่ซ่อมรถที่ได้รับมอบหมำย
จำกกรมกำรขนส่งทำงบกในกำรตรวจสภำพรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ ซ่ึงเฉพำะภำรกิจน้ีเท่ำนั้น 
ที่เป็นภำรกิจทำงปกครอง อันท�ำให้อู่ซ่อมรถมีสถำนะเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง
 ส่วน “เจ้าหน้าทีข่องรฐั” เมือ่พิจำรณำบทนิยำมค�ำว่ำ “เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั” ทีบ่ญัญตัไิว้ในมำตรำ ๓  
แห่งพระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครองฯ พบว่ำมกีำรก�ำหนดลกัษณะของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในเชงิรูปแบบ
และในเชิงเนื้อหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ใดบ้ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้๑๗ 
	 ๑.	ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 คณะบุคคล	 หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง  
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัดังกล่ำวจะพจิำรณำเฉพำะลกัษณะในเชงิรปูแบบเท่ำน้ันไม่ได้ แต่ต้องพจิำรณำลกัษณะ
ในเชิงเนื้อหำประกอบด้วย กล่ำวคือ ต้องพิจำรณำว่ำมีกำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองด้วยหรือไม่  
  ยกตวัอย่ำงเช่น ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ หำกใช้อ�ำนำจตุลำกำรในกำรตดัสนิคด ีไม่ได้ใช้อ�ำนำจ 
ปกครอง ก็ไม่ถือว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมควำมหมำยของพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ  
แต่ถ้ำปฏิบัติหน้ำที่ที่มิใช่งำนตุลำกำร เช่น ประธำนศำลปกครองสูงสุด เป็นประธำนกรรมกำรตุลำกำร
ศำลปกครอง (ก.ศป.) ใช้อ�ำนำจในเชิงบริหำรงำนบุคคลอันถือว่ำเป็นงำนในทำงปกครองอย่ำงหนึ่ง 
ก็ถือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือนายกรัฐมนตรี หำกใช้อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น แต่งต้ัง โยกย้ำย ถอืเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัตำมควำมหมำยของพระรำชบญัญตัิ
จดัตัง้ศำลปกครองฯ แต่ถ้ำใช้อ�ำนำจตำมรฐัธรรมนญูในฐำนะทีเ่ป็นองค์กรตำมรฐัธรรมนญู เช่น ไม่ลงนำม 
ในร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หรือลงนำมในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ถือว่ำเป็นเรื่อง 

 ๑๗เพิ่งอ้าง.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ในทางรฐัธรรมนญู ไม่ได้ใช้อ�านาจปกครอง จึงไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่องรฐัตามความหมายของพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งน�ามาฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ หรือกรณปีระธานวุฒิสภา หากใช้อ�านาจ 
ตามพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่เป็นการใช้อ�านาจทางบริหารอันเป็นงาน 
ในทางปกครอง ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
แต่ถ้าปฏิบัติภารกิจของรัฐในระนาบของรัฐธรรมนูญ เช่น สอบสวนและพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งอันเป็นกระบวนการในทางรัฐธรรมนูญ หรือให้สมาชิกวุฒิสภาออกจากที่ประชุมเพื่อ
ควบคุมการประชุม ก็มิใช่การกระท�าในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองฯ
 ๒.	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท	คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ�านาจในการ
ออกกฎ	 ค�าส่ัง	 หรือมติใด	ๆ 	ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	 เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนี้จะพิจารณาเฉพาะ
ลักษณะในเชิงรูปแบบซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการเท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องพิจารณาลักษณะในเชิง
เนือ้หาประกอบด้วย กล่าวคอื ต้องพจิารณาว่ามีกฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	หรอืมติ	หรือไม่		
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวนี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
 	 (๑)	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คือ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ 
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�าหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
  (๒)	คณะกรรมการซึง่มีกฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	 หรอืมตใิด	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบ	
ต่อบุคคล	เช่น	คณะกรรมการต่าง	ๆ 	หรือสภามหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ในการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
ในเรื่องใด	ๆ
  (๓)	บคุคลซึง่มกีฎหมายให้อ�านาจในการออกกฎ	ค�าสัง่	 หรอืมตใิด	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบต่อบคุคล	
คือ ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ที่กฎหมายให้อ�านาจไว้	เช่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด	รวมทั้งคณะรัฐมนตรีในการมีมติใด	ๆ 	ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล
 ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองจะเป็นคดีประเภทที่ศาลปกครองสามารถรับไว้ 
พิจารณาได้ก็ตาม แต่ศาลปกครองก็อาจไม่รับไว้พิจารณา หากคดีที่น�ามาฟ้องนั้นมิใช่ข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักับเอกชน หรือข้อพพิาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรอื 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	
จากการกระท�าตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะสามารถย่ืนฟ้อง	
ต่อศาลปกครองได้	 จึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีฟ้องนั้นเป็น	 “หน่วยงาน	
ทางปกครอง”	 หรือ	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 ตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	อันมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ประกอบ
ด้วยเสมอ	ตลอดจนคดทีีฟ้่องนัน้ต้องได้ปฏบิติัตามเงือ่นไขในการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนสมบรูณ์	อาท	ิ
ยื่นฟ้องภายในอายุความ	เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	และเป็นค�าฟ้องที่มีรูปแบบและเนื้อหาตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	เป็นต้น	มิฉะนั้น	ศาลอาจมีค�าสั่งไม่รับไว้พิจารณา	หรือจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ	
ซึ่งท�าให้คดีเสร็จสิ้นออกไปจากศาลโดยที่ศาลยังไม่มีการพิจารณาในเนื้อหาของคดีก็ได้. 
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จุลนิติ88

“ถูกต้องหรือถูกใจ”

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

เด็กที่กินแต่อาหารที่ถูกลิ้น อนามัยย่อมบกพร่องฉันใด

ผู้ใหญ่ที่ชอบฟังแต่ถ้อยคำาที่ถูกหู ก็กลายเป็นคนหูเบาฉันนั้น
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน 
 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 

กบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตร ี(ชดุท่ีม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตร)ี 
โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ เมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงทีป่ระชมุสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
ว่าด้วยความผิดเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ในวาระทีห่นึง่ 
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่ง มีจ�านวน ๒๙ คน เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุม 
มมีตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ พจิารณาร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั 
นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระท่ีสองของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  

ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ	
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....

หลักการ
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 

ส่วนรวม

รา่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด	
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

เหตุผล
 โดยทีก่ารบรหิารงานของรฐัจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสดุ

ต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต 
และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ  
และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้		   
	 	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ

	 	 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค  
ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด�าเนิน
กิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

	 	 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
   (๑) นายกรัฐมนตรี
   (๒)  รัฐมนตรี
   (๓)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   (๔)  สมาชิกวุฒิสภา
   (๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการการเมือง
   (๖)  ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา
   (๗) ผู ้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู ้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (๘)  เจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
	 	 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

	 	 “คูส่มรส” หมายความรวมถงึ ผูซ้ึง่อยูกิ่นกันฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรสกบั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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จุลนิติ

	 	 “ญาติ” หมายความว่า 
   (๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    (๓)  คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๔)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๕)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๖)  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 
	 	 “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
	 	 “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
   (๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
   (๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
   (๓) การเข้าค�้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
   (๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
   (๕) การขายหรอืการให้เช่าซือ้ทรพัย์สนิต�า่กว่ามลูค่าทีเ่ป็นจรงิตามทีป่รากฏในท้องตลาด
   (๖) การซือ้หรอืการเช่าซ้ือทรพัย์สนิสงูกว่ามลูค่าทีเ่ป็นจริงตามทีป่รากฏในท้องตลาด
   (๗) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ 

หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
   (๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่น 

โดยปกติทางการค้า
   (๙)  การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ�าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๐) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้

จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  (๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ 

คิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๒) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 

กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๓) การให้รางวัล 
  (๑๔) การช�าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
  (๑๕) การอืน่ใดซึง่เป็นการกระท�าทีท่�าให้ผูน้ั้นได้รบัประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงนิได้ 

หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
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จุลนิติ

  “ปกตปิระเพณนิียม” หมายความว่า เทศกาลหรอืวนัส�าคญัซึง่อาจมกีารให้ของขวัญกนั 
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ  
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

	 	 “คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต

	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๒๙)
  ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ในส่วนทีเ่กีย่วกับอ�านาจหน้าทีข่องตน 
  ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙  
และประกาศก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้บงัคบัได้เมือ่พ้นก�าหนด ๑๒๐ วนั
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ๓)	 หลักการทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ร่างมาตรา ๔)
  เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องปฏบิตัหิน้าทีห่รอืกระท�าการโดยยดึประโยชน์ส่วนรวมของรฐัและ

ประชาชนเป็นส�าคญั ต้องใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าทีท่ีต่นมอียูโ่ดยสจุรติและเทีย่งธรรม ต้องไม่กระท�า
การที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่กระท�าการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

	 ๔)		ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	(ร่างมาตรา ๕)

  ๔.๑)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืบคุคลอืน่ ซึง่เป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
แต่การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
สังกัดอยู่	มิให้ถือว่าเป็นการกระท�าตามมาตรานี ้(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

  ๔.๒)  การกระท�าที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม	(ร่างมาตรา ๕ วรรคสอง)

    การกระท�าอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 

      (๑) การกระท�าทีเ่ก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้

      (๒) การก�าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย 
หรือร ่างกฎซ่ึงเอื้อประโยชน์เป ็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู ่สมรส บุตร หรือบิดามารดา  
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จุลนิติ

มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วน 
หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ ๕ ของนติบิคุคลน้ันถอืว่าเป็นการมส่ีวนได้เสยีเกนิกว่าส่วนได้เสยีตามปกต ิเว้นแต่
เป็นการด�าเนินการตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�ากับดูแล

       (๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับหรือรู้จาก 
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต

       (๔) การรเิริม่ เสนอ จัดท�า หรอือนุมตัโิครงการของรฐัหรอืของหน่วยงานของรฐั 
โดยทจุริต หรือเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อตนเองหรอืบคุคลหน่ึงบคุคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

       (๕)	 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไป
เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินน้ัน 
มีราคาเล็กน้อย

			 	 	 	 	(๖) การใช้ต�าแหน่งหรืออ�านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค�าสั่งทางปกครองอื่นที ่
ให้สิทธิประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงินได้

       (ข) ให้สัมปทาน ท�าสัญญา หรือท�านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน ์
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

        (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด�าเนิน
การทางวนิยั หรอืให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐในบงัคบับญัชาหรอืก�ากับดูแลของเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
อื่นดังกล่าว พ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

        (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดีอาญา
        (จ) ไม่ฟ้องคด ีไม่อทุธรณ์ ไม่ฎกีา ไม่ด�าเนนิคด ีหรอืไม่ด�าเนนิการอืน่ใด

เกีย่วกบัคด ีหรอืให้ถอนค�าร้องทกุข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอทุธรณ์ หรอืให้ถอนฎกีา ไม่ว่าจะเป็นคดปีระเภทใด
        (ฉ) ด�าเนนิกระบวนพจิารณา ท�าค�าพิพากษา ค�าสัง่ ค�าวนิจิฉยั หรอืค�าชีข้าด
        (ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามค�าชี้ขาด 
	 	 ๔.๓)  การใช้บังคับแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (ร่างมาตรา ๕ วรรคสาม)
        การกระท�าตามข้อ ๔.๒) (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บงัคับแก่ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสูง 

ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ�านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด

	 	 ๔.๔)		 การใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๕ วรรคสี่)
        ให้น�าความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการกระท�าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉย 
มิได้ด�าเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย

	 	 ๔.๕)		 การใช้บังคับแก่บุคคลลักษณะผู้ใช้	 ผู้ถูกใช้	 ผู้ร่วมด�าเนินการ	 หรือผู้ได้รับ 
มอบหมาย	(ร่างมาตรา ๕ วรรคห้า)

    ให้น�าความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคล 
ตามข้อ ๔.๔ และเป็นผู้กระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด�าเนินการในลักษณะผู้ใช้  
ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท�าการตามข้อ ๔.๑  
และข้อ ๔.๒ ด้วย

	 	 ๔.๕)		 การจดัให้มรีะเบยีบว่าด้วยการอนญุาตให้ใช้ทรพัย์สิน	(ร่างมาตรา ๕ วรรคหก)
    เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ข้อ ๔.๒ (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามข้อ ๔.๒ (๕) ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแล ทั้งน้ี โดยมีมาตรฐานไม่ต�่ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด 
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

    (๑) ยานพาหนะ
    (๒) เครื่องมือสื่อสาร
    (๓) อาคารสถานที่
    (๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส�านักงาน
    (๕) สิ่งสาธารณูปโภค
	 ๕)	 กรณีบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	คู่สมรส	หรือบุตร

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือบุคคลอื่นตามมาตรา	๕	วรรคห้า	(ร่างมาตรา ๖)
						 (๑)	 บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าดังกล่าว  
บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามมาตรา ๕

						 (๒)	 ในกรณทีีน่ติิบคุคลเป็นผู้รบัประโยชน์ตาม (๑) โดยนติบิคุคลดงักล่าว ไม่มมีาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกบับุคคลตาม (๑) และถ้าการรบัประโยชน์ของนิตบิคุคลเกิดจากการรูเ้ห็นเป็นใจของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับบุคคลตาม (๑) ด้วย

 ๖)	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ	ของที่ระลึก	เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้	(ร่างมาตรา	๗)

	 					(๑)	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
อ่ืนใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่
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จุลนิติ

ของตนหรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย แม้ว่าผูม้อบจะระบใุห้เป็นการส่วนตวักต็าม เว้นแต่เป็นส่ิงทีอ่าจได้รบั
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นส่ิงที่ได้รับตามจ�านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
ก�าหนด

	 					(๒)	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ด้รบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดตาม (๑) ทีต่นไม่มสีทิธไิด้รบั 
ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท�าได้ แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับส่ิงนั้นไว้ และให้ส่ิงนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท�าบัญชี 
ไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

	 				 (๓)	 ให้น�าความใน (๑) มาใช้บังคับแก่คู ่สมรสและญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ เนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท�าได้ แต่ไม่เกิน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินการตาม (๒) ต่อไป

	 ๗)	 แนวทางในการด�าเนินการของคณะกรรมการ	ป.ป.ช. เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
ตามมาตรา	๕	หรือมาตรา	๖ (ร่างมาตรา ๘)

	 	 (๑)	 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่า 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืผูใ้ดมพีฤตกิารณ์ส่อว่ากระท�าความผดิตามมาตรา ๕ หรอืมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มีความจ�าเป็น
ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็นในการขยาย 
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน

	 					(๒)	 ความใน (๑) ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิด
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ด้วย

 ๘)	 ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ด�าเนินงานในธุรกิจเอกชน	 
(ร่างมาตรา ๙)

      ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง ๒ ปี กระท�าการดังต่อไปนี้
	 					(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่ง

อ่ืนในธุรกิจของเอกชนซ่ึงเคยอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของตนในการก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือด�าเนินคดี

	 				 (๒) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (๑)  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ

    ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก�าหนด
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

	 ๙)		ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีเปิดเผยความลับของราชการ	 
(ร่างมาตรา ๑๐)

    ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ กระท�าโดยประการใด ๆ ให้ผู ้อ่ืนล่วงรู ้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความน้ัน
มิได้เป็นความลับอีกต่อไป 

		๑๐)	 การระงับหรือยับยั้งความเสียหายอันเกิดจากสัญญาที่มีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๑)

 				 (๑)  ในกรณทีีส่�านกังานอยัการสงูสดุตรวจร่างสญัญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางแพ่ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจมีผล
ท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นนัยส�าคัญ ในการท�าสัญญาดังกล่าว ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาน้ันและแจ้ง 
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�านาจบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลหน่วยงานนั้น และ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 				 (๒) ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตาม (๑) ให้ระงับ 
การท�าสัญญาไว้ก ่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ด�าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด

		๑๑)		ผลของสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์
ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๒)

       (๑) สัญญาใดของรฐัไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางแพ่งหรอืสญัญาทางปกครองทีก่ระท�าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีในการท�าหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะ
เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงรูเ้หน็เป็นใจ 
หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าท�าสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้

   (๑.๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว 
มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าสัญญาดังกล่าว

   (๑.๒) ให้ด�าเนินการตามสญัญาต่อไป หากสญัญาน้ันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอ�านาจฝ่ายเดียวท่ีจะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
หากคู่สัญญาน้ันได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น  
แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู ้
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

   (๑.๓) กรณีตาม (๑.๑) หรือ (๑.๒) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะ 
ตาม (๑.๑) และไม่ใช่สาระส�าคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้  
ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ

   กรณีตาม (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว
ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต

		 	 (๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตาม (๑) 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณา
และมีค�าส่ังตาม (๑) และให้ค�าสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตาม (๑.๑)  
ให้ยื่นค�าร้องภายใน ๒ ปี นับแต่วันท�าสัญญา

		๑๒)	 กรณีตรวจพบว่าสัญญามีผลเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา	๑๒		(ร่างมาตรา ๑๓)

     ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใดมีลักษณะตามมาตรา ๑๒  
ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการตามมาตรา ๑๒ ต่อไป

		๑๓)			การยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช. กรณีตรวจพบว่าสัญญาสัมปทานของรัฐ
หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	 มีผลเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา	๑๒	(ร่างมาตรา ๑๔)

  (๑)	 ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�าบริการสาธารณะหรือ
จดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิัง้หมดหรอืบางส่วน มเีหตอุนัควร
เชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด

   (๑.๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗๐ คน

   (๑.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
   (๑.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

๒ ใน ๓ ของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
   (๑.๔) ผูต้รวจการแผ่นดนิซึง่ปรกึษาหารอืและเหน็ชอบร่วมกนัตามพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 (๒)	 ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตาม (๑) และหลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๑.๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
  (๓)	 ค�าร้องตาม (๑) ต้องมีหลกัฐานชดัเจนเพียงพอทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิได้ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  (๔)	 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค�าร้องตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถ้ามีความจ�าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะ
เวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็น 
ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไป

	 	 (๕)		ให้น�าความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา 
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม

	 	 (๖)		การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ 
เป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนด 

	 	 (๗)	 ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการด�าเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�าสั่งระงับ 
สัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้

		๑๔)	 โครงการของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะมีผลเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม		และการทุจรติหรอืการขดักนัระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง	(ร่างมาตรา ๑๕)

  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐดังต่อไปนี้  
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าโครงการดังกล่าว ให้น�ามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน ๒ ปี นับแต่ 
วันเริ่มโครงการ เพื่อส่ังให้ยุติโครงการหรือสั่งให้น�าโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไข 
ให้รัฐไม่เสียประโยชน์  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด

  (๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
  (๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากผู้มีอ�านาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
  (๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
  (๔) โครงการของรฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั ซึง่คณะกรรมการ 

ของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
  (๕) โครงการอ่ืนของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินร่วมกันประกาศก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
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จุลนิติ

		๑๕)	 การพจิารณา	การมคี�าสัง่	และการอทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ (ร่างมาตรา ๑๖)

   การพิจารณา การมีค�าสั่ง และการอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเรว็และเป็นธรรม  ทัง้น้ี ตามข้อบงัคบั
ของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

		๑๖)	 การแสดงข้อมูลต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ร่างมาตรา ๑๗)
	 				 (๑)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�าเนินคดี  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ารงต�าแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     (๑.๑) การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต�าแหน่ง
     (๑.๒) การด�ารงต�าแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น 

จะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกันหรือไม่
     (๑.๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่
     (๑.๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
	 	 (๒)	 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ท่ีได้จากการด�ารงต�าแหน่ง การประกอบอาชีพ 

วิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่นตาม (๑.๑) (๑.๒) (๑.๓) และ (๑.๔) ด้วย
	 	 (๓)	 ในกรณีที่มีความเปล่ียนแปลงของข้อมูลตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้ง 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น

	 	 (๔)	 ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล 
ตาม (๑) และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก�าหนด

		๑๗)	 หน่วยงานพิเศษภายในส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ(ร่างมาตรา ๑๘)

  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต�่ากว่าส�านักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากร 
ที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติน้ี ตลอดจน 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

  เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท�าข้อก�าหนดและคู่มือการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือ 
ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่าการกระท�าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

จะกระท�าเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไม่ 
ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือ 
เพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้

  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

		๑๘)	 การไต่สวนข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 
	(ร่างมาตรา	๑๙)	

  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระท�า 
ตามพระราชบญัญตันิี ้ โดยให้น�าพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติมาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ๑๙)		 บทก�าหนดโทษ	(ร่างมาตรา ๒๐ ถึงร่างมาตรา ๒๔)
	 	 ๑๙.๑)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู ่สมรส หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล 

ตามมาตรา ๕ วรรคห้า ผู ้ใดกระท�าการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

     ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงกระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

	 	 ๑๙.๒)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗ โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก�าหนด ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๓)		 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ป ี
หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๔)		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๕)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลหรือรายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาทีม่าตรา ๑๗ ก�าหนด หรอืจงใจแสดงข้อเทจ็จรงิ
ดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

		๒๐)		 เขตอ�านาจของศาล	(ร่างมาตรา ๒๕)
       บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้อยูใ่นอ�านาจของศาลซึง่มเีขตอ�านาจเหนอืคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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จุลนิติ

		๒๑)	 บทก�าหนดโทษประธานกรรมการ	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 พนักงานเจ้าหน้าท่ี	 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มอบหมาย	 และการยื่นข้อกล่าวหากรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ร่างมาตรา ๒๖)

    ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษ 
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีมี่อยูข่องทัง้สองสภา หรือประชาชนผูมี้สทิธเิลอืกตัง้จ�านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน หรอืคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ มสีทิธิเข้าชือ่กล่าวหาว่ากรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาตผิูใ้ดกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ โดยยืน่ต่อประธานรฐัสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ 
ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ท้ังน้ี  
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ

		๒๒)	 บทเฉพาะกาล	(ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
   ๒๒.๑)  ในวาระเริ่มแรกมิให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับจนกว่า

จะมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก
   ๒๒.๒)  ให้ด�าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาดงักล่าว ให้น�าระเบยีบทีอ่อกโดยคณะรฐัมนตรมีาใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชา
หรือก�ากับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น

  ๒๒.๓)  มใิห้น�าบทบัญญติัมาตรา ๙ มาใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐั ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่ง
หน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

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

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

เราส่องกระจกดูตัวเองวันละนับสิบครั้ง 

หากเราหันมาตั้งสติดูใจตัวเองวันละหลาย ๆ ครั้ง 

เช่นนั้นบ้าง จิตใจก็จะผ่องใสไม่น้อยไปกว่าใบหน้า 
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หลักการและเหตุผล
  โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและ
พฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังการก�ากับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบันเป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ซึง่เป็นหน่วยงานทีต่ัง้ขึน้ภายในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการก�ากับดูแลการแข่งขัน 
ทางการค้า ท�าให้การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรมไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร สมควรปรบัปรงุมาตรการในการก�ากบัดแูล
การแข่งขนัทางการค้าให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และมอีงค์กรก�ากับดูแลการแข่งขนั
ทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของ
รูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)  
 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒

๒) ขอบเขตการใช้บังคับ (มาตรา ๔)  
 กฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท�าของ
 (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 (๒)  รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วน 
ทีด่�าเนนิการตามกฎหมายหรือมติของคณะรฐัมนตรทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๐ ก หน้า ๒๒
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 (๓) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง  
และมีวัตถุประสงค์ด�าเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ของเกษตรกร
 (๔) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า

๓) บทนิยาม (มาตรา ๕)
 “ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการอันด�าเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และ
การบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้จ�าหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจ�าหน่าย ผู้สั่ง 
หรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่าย ผู ้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ�าหน่ายต่อ 
ซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้ง
เอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของนั้น
 “บรกิาร” หมายความว่า การรบัจดัท�าการงาน การให้สทิธใิด ๆ  การให้ใช้ 
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน 
หรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
 “ราคา” หมายความว่า ราคาสนิค้า และให้หมายความรวมถงึค่าตอบแทน
ส�าหรับการให้บริการด้วย
 “ตลาด” หมายความว่า ตลาดทีเ่กีย่วเนือ่งในสนิค้าหรือบรกิารชนดิเดยีวกัน 
หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือ
วตัถปุระสงค์การใช้งานของสนิค้าหรือบรกิาร และด้านพืน้ทีใ่นการจ�าหน่ายสนิค้า
หรือให้บริการ
 “ผูป้ระกอบธรุกจิซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาด” หมายความว่า ผูป้ระกอบธรุกจิ 
รายหนึง่หรอืหลายรายในตลาดใดตลาดหน่ึง ซ่ึงมส่ีวนแบ่งตลาดและยอดเงนิขาย 
เกนิกว่าเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด โดยให้น�าปัจจัยสภาพการแข่งขนั 
ของตลาดอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณ ีมาประกอบการพจิารณา 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
อย่างน้อย ๑ ครั้งภายในระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันออกประกาศ
 การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู ้ประกอบธุรกิจรายหนึ่ง 
ซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใด 
ตลาดหนึง่ของบรรดาผู้ประกอบธรุกิจทีมี่ความสมัพันธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจ
สั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดด้วย และให้ถือว่าบรรดา
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด
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 “ปัจจยัสภาพการแข่งขนั” หมายความว่า จ�านวนผูป้ระกอบธรุกจิในตลาด  
จ�านวนเงินลงทุน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นในการประกอบธุรกิจ 
กฎระเบียบของภาครัฐ และปัจจัยอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแข่งขันทางการค้า
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และพนักงานของ
ส�านักงานซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ
ปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามกฎหมายนี้ และให ้
มีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายกฎหมายน้ี  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนดกิจการอ่ืนเพือ่ปฏิบตักิารตามกฎหมายนี้  
โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๕) คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๑, มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๒๖)
 ๕.๑) องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการ
      กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น 
อกี ๕ คน ซึง่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จากบคุคลทีผ่่านการคดัเลือกโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี๑ มีเลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการ
ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ และ 
มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในสาขานิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค หรือในสาขาอื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลการแข่งขัน 
ทางการค้า ซึง่การนบัระยะเวลาข้างต้นให้น�ามารวมกนัได้ (มาตรา ๗ และมาตรา ๘) 
      ท้ังน้ี กฎหมายก�าหนดให้กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
๔ ปี และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงสองวาระ (มาตรา ๑๓)

๑ในการแต่งตัง้กรรมการการแข่งขนัทางการค้าดงักล่าวนัน้ กฎหมายก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการสรรหา” คณะหนึง่ จ�านวน 
๙ คน ท�าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็นประธานกรรมการสรรหา ซึง่ประธาน
กรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท�าหน้าท่ี 
เป็นหน่วยงานธุรการในการด�าเนินการคัดเลือกกรรมการดังกล่าว (มาตรา ๑๑).  
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  โดยกฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัท
มหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอ่ืนใดซ่ึงเป็นคู ่กรณีที่อยู ่ในกระบวนพิจารณาของ 
คณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๑๖)  
 ๕.๒) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
     (๑)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายนี้
     (๒)  ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
     (๓)  ก�ากบัดแูลการประกอบธรุกิจและก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้ 
มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
     (๔)  พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระท�าความผิดตาม
กฎหมายนี้
     (๕)  พิจารณาวินิจฉัยค�าร้องขอตามข้อ ๗.๘) 
     (๖)  วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน
     (๗)  ประกาศแต่งต้ังพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี 
     (๘)  ด�าเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐.๑) (๓) 
     (๙)  พิจารณาก�าหนดโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๑๐.๒) (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
    (๑๐)  เชญิบคุคลหน่ึงบคุคลใดมาให้ข้อเทจ็จรงิ ค�าอธบิาย ค�าแนะน�า
หรือความเห็น
    (๑๑)  เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
    (๑๒)  ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือ 
ค�าสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ท�าให้เกิดการกีดกัน จ�ากัดการ
แข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง 
ผู้ประกอบธุรกิจ
    (๑๓)  ก�าหนดแผน กลยทุธ์ และแนวทางการบรหิารงานของส�านกังาน
    (๑๔)  ออกระเบยีบหรือข้อบงัคับเกีย่วกับโครงสร้างองค์กร การบรหิาร 
งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด�าเนินงานอื่น 
ของส�านักงาน
    (๑๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๗)
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     (๑๖)  มอี�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรือปฏิบติัการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๒๐)
 ๕.๓) การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน 
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนทัว่ไปเพือ่น�าความคดิเห็นท่ีได้มาประกอบการ
พิจารณาก่อนออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องและ
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 
คณะกรรมการอาจก�าหนดระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ให้น้อยกว่า ๓๐ วนั 
กไ็ด้ รวมถงึให้ส�านกังานจดัท�าบนัทกึสรุปผลการรบัฟังความคิดเหน็ทีป่ระกอบด้วย 
ความคิดเหน็ทีไ่ด้รบั มตหิรอืผลการพจิารณาของคณะกรรมการทีม่ต่ีอความคิดเหน็ 
ดงักล่าว พร้อมทัง้เหตผุลและแนวทางในการด�าเนินการต่อไป และเผยแพร่บนัทกึ
ดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงานด้วย (มาตรา ๑๘) 
  ๕.๔) องค์ประชุมและการลงมติ 
     การประชมุของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะอนกุรรมการ
สอบสวนน้ัน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
     โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)  
  ๕.๕) คณะอนุกรรมการสอบสวน
       กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ
สอบสวน” ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซ่ึงมี
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางคดอีาญาซึง่แต่งตัง้จากผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นพนักงาน
อัยการ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นต�ารวจ และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ นติศิาสตร์ พาณชิยศาสตร์ การบัญชี  
หรือสาขาอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเป็นอนุกรรมการสอบสวน และมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสวนและเลขานุการ  ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมการสอบสวนคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ
สอบสวน 
     ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมอี�านาจหน้าท่ีสบืสวนและสอบสวน
เกีย่วกบัการกระท�าความผดิตามกฎหมายนี ้และเมือ่คณะอนุกรรมการสอบสวน
เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�าความเห็นพร้อมส�านวนเสนอคณะกรรมการ
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ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
ให้ขยายได้อกีไม่เกนิ ๖ เดอืน แต่ต้องบนัทกึเหตผุลและความจ�าเป็นในการขยาย
เวลาไว้ในส�านวนด้วย (มาตรา ๒๑)  
     ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายก�าหนดให้ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๔)  
  ๕.๖) กระบวนการสั่งฟ้องของคณะกรรมการ
     ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งความเห็น
พร้อมส�านวนไปยังพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง การแย้ง 
ค�าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ให้ประธานกรรมการเป็นผูใ้ช้อ�านาจของผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
     ในกรณีที่ประธานกรรมการแย้งค�าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่ง
ส�านวนพร้อมความเห็นท่ีแย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา หากอัยการ
สูงสุดเห็นว่าส�านวนพร้อมความเห็นที่ประธานกรรมการส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อด�าเนินการ 
ต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ 
ให้ประธานกรรมการและอยัการสูงสดุร่วมกนัตัง้ “คณะท�างาน” ขึน้คณะหนึง่  
ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ�านวนฝ่ายละเท่ากัน โดยมีอ�านาจหน้าที่ 
ในการพจิารณาพยานหลกัฐานท่ีไม่สมบรูณ์และรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบรูณ์ 
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งคดีต่อไป ในการนี้ กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงาน 
ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท�างานดังกล่าว (มาตรา ๒๕)  
  ๕.๗) เขตอ�านาจศาล
      การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนี้  
ให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
(มาตรา ๒๖)   

๖) ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (หมวด ๒, มาตรา ๒๗ 
ถึงมาตรา ๔๙)
  ๖.๑) หน่วยธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
          กฎหมายก�าหนดให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าขึน้เป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ และ 
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีส�านักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ
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จงัหวดัใกล้เคยีง และจะตัง้ส�านกังานสาขาขึน้ ณ ทีอ่ืน่ใดกไ็ด้ โดยกจิการของส�านักงาน 
ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา ๒๗)  
  ๖.๒) อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน
     (๑)  รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     (๒)  ตดิตามพฤติกรรมของผูป้ระกอบธรุกจิทีอ่าจก่อให้เกดิการฝ่าฝืน
กฎหมายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการ
     (๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และ
พฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็น 
ในการส่งเสริม พัฒนา และก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
     (๔)  จัดท�าฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้ม 
จะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการก�าหนด และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
     (๕)  รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายนี้  
และด�าเนนิการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในเรือ่งทีร้่องเรยีน
ให้ได้ข้อเทจ็จรงิเพยีงพอ เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการพจิารณา  ทัง้น้ี ตามระเบยีบ
ที่คณะกรรมการก�าหนด
     (๖)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ
     (๗)  ก่อตั้งสิทธิหรือท�านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
     (๘)  แลกเปลีย่นข้อมลู ร่วมด�าเนินการในการเจรจา ท�าความตกลงและ 
ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของส�านักงาน
     (๙)  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรม
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
    (๑๐)  ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้
    (๑๑)  รับค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�าเนินงาน
    (๑๒)  เผยแพร่ผลค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
    (๑๓)  จัดท�ารายงานประจ�าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการ 
ด�าเนินงานของคณะกรรมการและส�านักงานเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
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     (๑๔)  ปฏบัิตกิารตามประกาศ ระเบยีบ มตขิองคณะกรรมการ และ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
     (๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ส�านักงาน (มาตรา ๒๙)  
  ๖.๓) เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
      กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานมีเลขาธิการเป็นผู ้ รับผิดชอบ 
การปฏิบตังิานของส�านกังานขึน้ตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผูบ้งัคับบญัชา 
พนกังานและลกูจ้างของส�านกังาน โดยในกิจการของส�านักงานทีเ่ก่ียวกับบคุคล
ภายนอก ให้เลขาธกิารเป็นผูแ้ทนส�านกังาน ทัง้นี ้ประธานกรรมการโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนเลขาธกิารได้ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)  
      กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี  
โดยเลขาธกิารซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่ง 
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๓๕)
 ๖.๔) อ�านาจหน้าที่ของเลขาธิการ
       (๑)  บรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง ลงโทษ 
ทางวนิยัพนกังานและลกูจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลกูจ้างออกจากต�าแหน่ง  ทัง้นี้  
ตามข้อบงัคับทีค่ณะกรรมการก�าหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานต�าแหน่งรองเลขาธกิาร 
ผู้บรหิารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน
      (๒)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส�านกังานโดยไม่ขดัหรอื
แย้งกับข้อบังคับหรือมติที่คณะกรรมการก�าหนด
      (๓)  ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง
เลขาธิการ 
  ๖.๕) บทต้องห้ามในการมส่ีวนได้เสียของเลขาธิการ และบุพการ ีคูส่มรส  
ผู้สืบสันดาน หรือบุพการีของคู่สมรสของเลขาธิการ
      เลขาธกิารต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสียในนติิกรรมท่ีท�ากบัส�านกังานหรอื 
ในกิจการที่กระท�าให้แก่ส�านักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียง 
ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ�ากัดที่กระท�าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่าน้ัน ไม่เกินอัตราตามข้อบังคับที่ 
คณะกรรมการก�าหนด และในกรณีที่บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน หรือบุพการี
ของคูส่มรสของเลขาธกิารกระท�าการดงักล่าว กฎหมายกใ็ห้ถอืว่าเลขาธกิารเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน
     ทัง้น้ี นิตกิรรมหรอืกจิการใดทีท่�าขึน้โดยไม่ถูกต้องตามความในข้อนี้ 
กฎหมายก�าหนดให้ไม่มีผลผูกพันส�านักงาน (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒)  
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  ๖.๖) บทต้องห้ามภายหลังพ้นจากต�าแหน่งของเลขาธิการ 
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการ 
ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็น
คูก่รณทีีอ่ยูใ่นกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (มาตรา ๔๓)
 ๖.๗) เงินและทรัพย์สินของส�านักงาน
      กฎหมายก�าหนดให้เงนิและทรพัย์สินในการด�าเนนิงานของส�านักงาน 
ประกอบด้วย  เงนิและทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัโอนมาตามมาตรา ๙๑ เงินทีร่ฐับาลจ่ายให้
เป็นทนุประเดมิ เงนิอดุหนุนทัว่ไปท่ีรฐับาลจดัสรรให้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน 
ค่าบริการ หรือรายได้จากการด�าเนินงาน เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือ 
เงนิอดุหนนุจากต่างประเทศรวมทัง้องค์การระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ต้องไม่มเีงือ่นไข 
หรอืข้อผกูมัดใด ๆ  ทีอ่าจส่งผลต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการหรือส�านักงาน 
และดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน 
(มาตรา ๔๔)   
      โดยบรรดารายได้ท้ังปวงท่ีส�านกังานได้รบัจากการด�าเนนิงานในปี
หนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของส�านักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานและ
ค่าภาระต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสม โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ (มาตรา ๔๕)  
      แต่ส�าหรบัค่าปรบัทางปกครองตามกฎหมายนี ้ให้ส�านกังานน�าส่ง 
คลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็วเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือเมื่อศาล 
มีค�าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี นอกจากนี ้ให้ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู ้
กบัส�านกังานในเรื่องทรัพย์สนิของส�านกังานมิได ้(มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗) 

๗) การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึง
มาตรา ๖๒)
 ๗.๑) บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด
      กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูป้ระกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนือตลาด
กระท�าการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
      (๑)  ก�าหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการ
อย่างไม่เป็นธรรม
     (๒)  ก�าหนดเงือ่นไขในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมให้ผูป้ระกอบธรุกจิอืน่
ซึง่เป็นคูค้่าของตนต้องจ�ากัดการบรกิาร การผลติ การซ้ือ หรอืการจ�าหน่ายสินค้า 
หรอืต้องจ�ากดัโอกาสในการเลอืกซ้ือหรอืขายสนิค้า การได้รบัหรอืให้บรกิาร หรอื
ในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
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     (๓)  ระงบั ลด หรือจ�ากดัการบรกิาร การผลิต การซือ้ การจ�าหน่าย 
การส่งมอบ การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท�าลาย 
หรอืท�าให้เสยีหายซ่ึงสนิค้า  ทัง้นี ้เพ่ือลดปรมิาณให้ต�า่กว่าความต้องการของตลาด
     (๔)  แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 
(มาตรา ๕๐)  
  ๗.๒) หลักเกณฑ์ในการรวมธุรกิจ
     ผู ้ประกอบธุรกิจที่กระท�าการรวมธุรกิจ๒ อันอาจก่อให้เกิดการ 
ลดการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดใดตลาดหน่ึงซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด๓ ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการ
ภายใน ๗ วนันบัแต่วันทีร่วมธุรกิจ โดยผูป้ระกอบธรุกิจท่ีจะกระท�าการรวมธรุกจิ 
อนัอาจก่อให้เกดิการผกูขาดหรอืการเป็นผู้ประกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนอืตลาด  
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ แต่ความดังกล่าว 
มิให้ใช้บังคับกับการรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายในของผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ความสัมพนัธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจสัง่การ ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด
     โดยการแจ้งผลการรวมธุรกิจ และการขออนุญาตและการอนุญาต
การรวมธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๑)
  ๗.๓) กระบวนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการในกรณีท่ี 
ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๒)
     ในการทีค่ณะกรรมการจะพิจารณาอนญุาตให้ผูป้ระกอบธรุกจิกระท�าการ 
รวมธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจ 
เหนอืตลาดข้อ ๗.๒) กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๙๐ วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าขอ และในกรณมีคีวามจ�าเป็นทีไ่ม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ 
ภายในก�าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วัน โดยให้บันทึก 
เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย โดยการ

๒การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง
 (๑) การทีผู่ผ้ลติรวมกบัผูผ้ลติ ผูจ้�าหน่ายรวมกบัผูจ้�าหน่าย ผูผ้ลติรวมกบัผูจ้�าหน่าย หรอืผูบ้รกิารรวมกบัผูบ้รกิาร อนัจะมผีล 

ให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น
 (๒) การเข้าซ้ือสินทรัพย์ท้ังหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอ�านวยการ หรือ 

การจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 (๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ 

การอ�านวยการ หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด.
๓ประกาศดังกล่าว ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ�านวนทุน จ�านวนหุ้น หรือจ�านวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจ�านวน

เท่าใด ไว้ด้วย.

13-120-MAC6.indd   112 10/27/17   1:12 PM



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 113จุลนิติ

พิจารณาอนุญาตให้ค�านึงถึงความจ�าเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่าง 
ร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์ส�าคญัอนัควรมีควรได้ของผูบ้รโิภคส่วนรวม
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการมคี�าสัง่อนญุาต คณะกรรมการอาจก�าหนด
ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขใด ๆ  ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัอนญุาตปฏิบตัไิด้ โดยในค�าสัง่ 
อนุญาตดังกล่าวคณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้รวมธุรกจิ ทัง้ในปัญหาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย และลงลายมอืชือ่ของกรรมการ
ที่พิจารณา และแจ้งค�าสั่งอนุญาตน้ันภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
มคี�าส่ัง โดยหากผูป้ระกอบธรุกจิซ่ึงได้รบัแจ้งค�าสัง่ของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วย 
กบัค�าส่ังดงักล่าวมสีทิธฟ้ิองคดีต่อศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
ค�าสั่ง (มาตรา ๕๒)  
     ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิท่ีได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการให้รวมธรุกจิ 
ต้องด�าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
ในกรณีทีมี่การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจ 
เพิกถอนค�าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก�าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัต ิ
ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๓)  
  ๗.๔) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ
อื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันในการกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ
ลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาด 
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอ่ืนที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ 
ลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาดน้ันในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
     (๑)  ก�าหนดราคาซือ้หรอืราคาขายหรอืเงือ่นไขทางการค้าใด ๆ  ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ
     (๒)  จ�ากัดปรมิาณของสนิค้าหรอืบรกิารทีผู่ป้ระกอบธุรกิจแต่ละราย
จะผลิต ซื้อ จ�าหน่าย หรือบริการตามที่ตกลงกัน
     (๓)  ก�าหนดข้อตกลงหรอืเงือ่นไขในลกัษณะสมรูกั้น เพือ่ให้ฝ่ายหนึง่ 
ได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหน่ึง 
เข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ
     (๔)  ก�าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู ้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�าหน่าย  
หรือลดการจ�าหน่าย หรือซื้อสินค้าหรือบริการได้ในท้องที่นั้น หรือก�าหนดผู้ซื้อ
หรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ�าหน่ายหรือซ้ือสินค้าหรือบริการได้  
โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
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     ทัง้น้ี ความดงักล่าวมใิห้ใช้บงัคบักับการกระท�าระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัทางนโยบายหรอือ�านาจสัง่การตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๔)  
  ๗.๕) ลักษณะต้องห้ามของการประกอบธรุกจิร่วมกบัผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ 
ในการกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการ
แข่งขันในตลาด
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอื่นกระท�าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ากัด 
การแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     (๑)  ก�าหนดเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗.๔) (๑) (๒) หรือ (๔) 
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
     (๒)  ลดคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารให้ต�า่ลงกว่าทีเ่คยผลติจ�าหน่าย
หรือให้บริการ
     (๓)  แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดแต่ผูเ้ดยีวเป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้า
หรือให้บริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
     (๔)  ก�าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ�าหน่าย
สินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน
     (๕)  ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด (มาตรา ๕๕)  
     แต่ความในข้อ ๗.๕) นี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
     (๑)  การกระท�าระหว่างผู ้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน 
ทางนโยบายหรืออ�านาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
     (๒)  การตกลงร่วมกนัในธรุกจิทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาการผลติ  
การจดัจ�าหน่ายสินค้า และการส่งเสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรอืเศรษฐกจิ
     (๓)  การตกลงร่วมกนัในรปูแบบธรุกจิทีม่สีญัญาระหว่างผูป้ระกอบธรุกิจ 
ในต่างระดบักัน โดยฝ่ายหน่ึงเป็นผูใ้ห้ใช้สทิธใินสนิค้าหรอืบรกิาร เครือ่งหมายการค้า 
วิธีการด�าเนินธุรกิจ หรือการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่ง 
เป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ช�าระค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม หรือให้ผลตอบแทนอื่นใด
ตามที่ระบุในสัญญา
     (๔)  ลกัษณะข้อตกลงหรอืรปูแบบธรุกจิตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
     ซึ่งการตกลงร่วมกันตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่สร้างข้อจ�ากัดที่เกิน 
กว่าความจ�าเป็นในการบรรลุประโยชน์ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดอ�านาจผูกขาด 
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หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้
บริโภคด้วย (มาตรา ๕๖) 
  ๗.๖) บทต้องห้ามในการกระท�าการใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
     กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าการใด ๆ  อนัเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
     (๑)  กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่
เป็นธรรม
     (๒)  ใช้อ�านาจตลาดหรอือ�านาจต่อรองท่ีเหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม
     (๓)  ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ�ากัดหรือขัดขวางการ
ประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
     (๔)  กระท�าการในลกัษณะอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด 
(มาตรา ๕๗)  
  ๗.๗) การท�านิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
      กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูป้ระกอบธรุกจิในประเทศท�านิตกิรรม
หรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อ
ให้เกดิพฤตกิรรมการผกูขาดหรอืจ�ากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม (มาตรา ๕๘)  
  ๗.๘) หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนค�าร้องขอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้า
     เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ 
อาจยื่นค�าร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
     (๑)  การกระท�าของผูป้ระกอบธรุกจิซ่ึงมอี�านาจเหนือตลาดตามข้อ ๗.๑)
     (๒)  การประกอบธรุกจิทีม่ลีกัษณะตามข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) 
หรือข้อ ๗.๗)
     การยื่นค�าร้องขอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด ซึ่งการวินิจฉัยค�าร้องขอน้ัน คณะกรรมการ 
อาจก�าหนดเงือ่นไขใด ๆ  ทีผู่ป้ระกอบธรุกิจต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
นี้ได้ โดยค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอ และตามขอบเขต 
และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก�าหนด หากต่อมาภายหลงัปรากฏต่อคณะกรรมการ 
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอท่ีใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคญั หรอืผูป้ระกอบธรุกจิทีย่ืน่ค�าร้องไม่ได้ปฏบิตัติาม 

13-120-MAC6.indd   115 10/27/17   1:12 PM



พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

ก.ย. - ต.ค. ๖๐116 จุลนิติ

เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�าหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการเพิกถอนค�าวินิจฉยัและ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ (มาตรา ๕๙)  
  ๗.๙) ผลของการฝ่าฝืนค�าสั่งของคณะกรรมการ
      ในกรณทีีค่ณะกรรมการมีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่าผูป้ระกอบธรุกจิ 
ฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่จะกระท�าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบ
ธรุกจิซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาดโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการตามข้อ ๗.๔) 
ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ผูป้ระกอบธรุกจิระงับ หยดุ หรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงการกระท�าน้ันได้ ตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการปฏิบัติ ที่คณะกรรมการก�าหนด ในการ
ออกค�าส่ังนั้นคณะกรรมการอาจก�าหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ โดยในค�าสั่งให้คณะกรรมการระบุเหตุผลในการสั่ง
ทัง้ในปัญหาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายและลงลายมอืชือ่ของกรรมการทีพ่จิารณา
ด้วย และให้แจ้งค�าสัง่ภายใน ๗ วนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการมคี�าสัง่ (มาตรา ๖๐ 
และมาตรา ๖๑)   
      ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งค�าส่ังไม่เห็นด้วยกับค�าส่ัง 
ดังกล่าว กฎหมายให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที ่
ได้รับแจ้งค�าสั่ง (มาตรา ๖๐)  
      นอกจากนี ้กฎหมายได้ก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัแจ้งค�าสัง่ต้องปฏบิตัติาม 
ค�าส่ังดังกล่าว เว้นแต่ศาลปกครองจะได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ทุเลา  
การบังคับตามค�าสั่งหรือให้เพิกถอนค�าสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๖๒)   

๘) พนักงานเจ้าหน้าที ่(หมวด ๔, มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๘)
 ในการปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจดงัต่อไปนี้
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า แจ้งข้อเท็จจริงหรือท�าค�าชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา๔ 
 (๒) เข้าไปในสถานที่ท�าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ�าหน่าย สถานที่รับซื้อ 
สถานท่ีเกบ็สินค้า สถานทีใ่ห้บรกิารของผูป้ระกอบธุรกิจหรอืของบคุคลใด หรอืสถานทีอ่ืน่ 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ีเพื่อตรวจสอบ 
ให้การเป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือเพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร บัญชี 
ทะเบียน หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และด�าเนินคดี 

๔ในการส่งหนงัสอืเรยีกตาม (๑) กฎหมายให้น�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม.
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ตามกฎหมายน้ี ในการนี ้ให้มอี�านาจสอบถามข้อเทจ็จรงิ หรอืเรยีกบญัช ีทะเบยีน  
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติการเท่าที่จ�าเป็น๕ 
 (๓) เก็บหรือน�าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจ
สอบหรือตรวจวิเคราะห์โดยไม่ต้องช�าระราคาสินค้านั้น ตามหลักเกณฑ  ์
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๖๓) 
 ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายน้ี กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และมอี�านาจเช่นเดียวกบัพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (มาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘)    

๙) การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย (หมวด ๕, มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๐)
 กฎหมายก�าหนดให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืน
ความในข้อ ๗.๑) ข้อ ๗.๒) ในกรณท่ีีผูป้ระกอบธรุกจิท่ีจะกระท�าการรวมธรุกจิ 
อนัอาจก่อให้เกดิการผกูขาดหรอืการเป็นผู้ประกอบธรุกิจซึง่มอี�านาจเหนอืตลาด 
โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการในข้อ ๗.๔) ข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรอืข้อ ๗.๗) 
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท�าการฝ่าฝืนนั้นได้ และในการฟ้องคดี
เรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธ ิ
ทีค่ณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภครบัรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ 
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๖๙) 
 ทั้งนี้ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ถ้ามิได้น�าคดีสู่ศาลภายใน 
ก�าหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว  
ให้สิทธิในการน�าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป (มาตรา ๗๐)  

๑๐) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๘๕)
 ๑๐.๑) โทษอาญา (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๙)
      (๑)  ผูใ้ดพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการมายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัท
มหาชนจ�ากัด หรือธุรกิจอ่ืนใดซ่ึงเป็นคู ่กรณีที่อยู ่ในกระบวนพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๑๖ หรือผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการ 

๕ในกรณีตาม (๒) หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุ
อนัควรเช่ือว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือพยานหลกัฐานดงักล่าวจะถกูยกัย้าย ซกุซ่อน ท�าลาย หรอืท�าให้เปล่ียนสภาพ
ไปจากเดมิ ให้ด�าเนนิการค้น ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิได้โดยไม่ต้องมหีมายค้นแต่ต้องปฏบิตัิ
ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น แต่จะเริม่การค้นในเวลากลางคนืมไิด้ เว้นแต่เป็นเวลาท�าการของสถานทีน่ัน้.
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มายังไม่ถึง ๒ ปี แล้วมาด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด 
หรือธุรกิจอื่นใดซ่ึงเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการตาม
ความในมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน ๑ ปีหรอืปรบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)
      (๒)  ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ ๗.๑)  หรอืข้อ ๗.๔) ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
๒ ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีที่กระท�าความผิด หรือทั้งจ�า 
ทัง้ปรบั ส�าหรบัในกรณทีีเ่ป็นการกระท�าความผดิในปีแรกของการประกอบธรุกจิ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ (มาตรา ๗๒)  
      (๓)  ผูเ้สยีหายมสีทิธร้ิองทกุข์ในความผดิตาม (๒) ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง (มาตรา ๗๘)  
      (๔)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
ข้อ ๘.๑) (๑) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๓)  
      (๕)  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
ข้อ ๘.๑) (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรอืปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๔)   
      (๖)  ผูใ้ดไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (มาตรา ๗๕)   
      (๗)  ผูใ้ดเปิดเผยข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับกจิการหรอืการด�าเนินงานของ
ผูป้ระกอบธรุกจิอนัเป็นข้อเทจ็จรงิทีต่ามปกติวสัิยของผูป้ระกอบธรุกจิจะพงึสงวนไว้ 
ไม่เปิดเผยซึง่ตนได้มาหรือล่วงรูเ้นือ่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน
การด�าเนินคดี การพิจารณาคดี หรือการด�าเนินการของส�านักงาน 
      ผูใ้ดได้มาหรอืล่วงรูข้้อเทจ็จริงใดจากบคุคลดงักล่าว แล้วได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง กฎหมายก�าหนดให้ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน (มาตรา ๗๖)  
      (๘)  ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิเป็นนิตบิคุคล ถ้าการกระท�าความผดิ 
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคล
ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๗๗)  
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      (๙)  บรรดาความผิดตามกฎหมายน้ี ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
เปรียบเทียบได้ ในการใช้อ�านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
เลขาธิการกระท�าการแทนได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
      ทัง้น้ี การก�าหนดจ�านวนเงนิค่าปรบัทีจ่ะเปรยีบเทยีบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๗๙)  
 ๑๐.๒) โทษทางปกครอง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๕)
      (๑)  ผูใ้ดฝ่าฝืนกระท�าการรวมธรุกจิอนัอาจก่อให้เกดิการลดการแข่งขัน
อย่างมีนัยส�าคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก�าหนด ไม่แจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่วันที ่
รวมธุรกิจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง กฎหมายก�าหนดให้ต้องช�าระ 
ค่าปรบัทางปกครองในอตัราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอกีในอตัราไม่เกนิ 
๑๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๐)   
      (๒)  ผู ้ใดฝ่าฝืนโดยกระท�าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการ
ผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือได้รับอนุญาตให้ 
รวมธุรกิจแล้วแต่ไม่ด�าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในมาตรา ๕๓ กฎหมายก�าหนดให้ต้องช�าระค่าปรับ 
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ 
(มาตรา ๘๑)   
      (๓)  ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ ๗.๕) ข้อ ๗.๖) หรือข้อ ๗.๗) กฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายได้
ในปีที่กระท�าความผิด ส�าหรับกรณีที่เป็นการกระท�าความผิดในปีแรกของการ
ประกอบธุรกิจ ให้ช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๘๒)  
      (๔)  ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของคณะกรรมการที่ได้มีค�าสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท�าตามความ
ในมาตรา ๖๐ กฎหมายก�าหนดให้ช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอีกในอัตราไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันตลอดเวลา
ที่ฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๓)  
      (๕)  ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดซ่ึงต้องรับโทษปรับทางปกครอง
เป็นนติบิคุคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการ 
กระท�าของกรรมการ หรอืผูจั้ดการ หรือบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
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ของนติิบุคคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการ
และละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิตบิคุคลน้ันกระท�าความผดิ 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘๔)  
      (๖)  ในการพิจารณาออกค�าสั่ งลงโทษปรับทางปกครอง  
ให้คณะกรรมการค�านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�าผิด ในกรณีที่ 
ผูถ้กูลงโทษปรบัทางปกครองไม่ยอมช�าระค่าปรบัทางปกครอง ให้น�าบทบญัญตัิ
เก่ียวกบัการบงัคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏบิตัริาชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการบังคับตามค�าสั่ง 
หรอืมแีต่ไม่สามารถด�าเนนิการบงัคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการมอี�านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
ค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณา
พิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�าระ 
ค่าปรับได้ (มาตรา ๘๕)   

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๖ ถึงมาตรา ๙๒) 
  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตาม 
กฎหมายนี้ใช้บังคับ โดยการด�าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ดังกล่าว ให้ด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๖๕ วนันับแต่วนัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด�าเนินการได ้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๙๒) 
 

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคับเมือ่พ้นก�าหนด ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

จุลนิติ

นางพิมลพัชร์  อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

เรื่อง คณะร�ษฎรไทยแห่งช�ติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย
ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ม�ตร� ๒๑๓ ว่�
ร่�งพระร�ชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ เป็นก�ร
กระทำ�ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
	 	 คณะราษฎรไทยแห่งชาติ	 โดยนายสมคิด	หอมเนตร	นายศรีสุวรรณ	จรรยา	และนายพลภาขุน		
เศรษฐญาบดี	 (ผู้ร้อง)	 อ้างว่ามีประชาชนจ�านวนมากคัดค้านการเปิดสัมปทานให้สิทธิส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่	 ๒๑	 ของกระทรวงพลังงานในประเด็นความไม่โปร่งใสของระบบสัมปทาน
อันมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากทรัพยากรปิโตรเลียม	 จนกระทั่งที่ประชุมร่วม
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ได้ให้เลื่อนการพิจารณาการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม
รอบที	่๒๑	ออกไปก่อน	โดยให้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ�าการศกึษาปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ
ปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 และให้จัดท�า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเสียก่อน	ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติต้ัง
คณะกรรมาธกิารวสิามัญเพือ่ศกึษาปัญหาดงักล่าว โดยมกี�าหนดเวลาศกึษาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั
คอืภายในวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าในวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงพลังงาน
ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีจ่ดัท�าขึน้เอง เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีโดยไม่รอผลจากการศกึษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัตภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานติิบญัญัติแห่งชาติ และน�าเข้าสูก่ารพจิารณา
ของสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิโดยคราวประชมุเมือ่วนัท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ สภานติบิญัญัตแิห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... โดยมมีตเิห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	แม้ประชาชนได้ออกมา
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คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

จุลนิติ

แสดงตนร่วมลงช่ือหน้ารฐัสภาและยืน่หนังสอืมอบแก่ตวัแทนรฐัสภา	(ทีถ่กูคอื	สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ)	
โดยยืนยันให้ถอนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับออกจากการพิจารณาก็ตาม
	 	 ผู้ร้องอ้างว่าการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัทิัง้สองฉบบัดงักล่าวเป็นการกระท�าทีแ่สดงถงึเจตนา
ในการละเลยการแก้ไขปัญหาของพระราชบญัญตัท้ัิงสองฉบบั	อนัอาจน�าไปสูก่ารทจุรติฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ�า	และเป็นการขัดต่อมติของที่ประชุม
ร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 อีกทั้งยังขัดกับรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงเป็นการกระท�า
ที่ขัดต่อกฎหมาย	นอกจากนั้น เน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญตัภิาษีเงินได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ยังเป็นภัยร้ายแรงต่อชาต ิน�าไปสู่
การฉ้อราษฎร์บังหลวงเพราะไม่แก้ไขปัญหาผลประโยชน์รั่วไหลจากระบบสัมปทานส่งผลให้รัฐ
ขาดรายได้ในการน�ามาใช้ประโยชน์แก่ชาตแิละประชาชนและมท่ีีมาขดัต่อกฎหมายโดยขดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๕๗ (๒) 
มาตรา ๕๘ วรรคหนึง่และวรรคสอง มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๗ วรรคสองและวรรคสาม
และมาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) นอกจากนี้	ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจ�าใช้ดุลพินิจโดยขาดความชอบธรรมเพราะขัดต่อหลักธรรมาภิบาล	และการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณานั้น เป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่รักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของชนชาวไทย เป็นการปฏิบติัหน้าทีโ่ดยมชิอบและส่อให้เกิดการทุจรติ ไม่ปฏบิตัิ
ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีและไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามทีบั่ญญัติในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๔	ดังน้ัน	ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา	๑๗๐
และส่งผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�าแหน่ง
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ร้องยังอ้างว่าเมื่อวันที่	๗	 เมษายน	๒๕๖๐	 เครือข่ายประชาชน	 โดยนายธีระชัย	
ภูวนาถนรานุบาล	 ได้ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
ทัง้สองฉบบั	และให้ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๔๘
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ด�าเนินการ	ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  (๑) ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เพิกถอนและ
ให้ระงับการน�าไปใช้ระหว่างรับค�าร้องไว้พจิารณาไต่สวน และให้มผีลระงบัในการเปิดประมูลส�ารวจ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ไว้ก่อนจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุด
  (๒)  ขอให้วนิจิฉยัความเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรแีละของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

121-126-MAC6.indd   122 10/27/17   1:18 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 123

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

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ค�าร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๑๓	บญัญตัว่ิา	“บคุคลซึง่ถูกละเมดิ 
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่า 
การกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติไว ้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัว่ากระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีผ่่านการพจิารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
เป็นการกระท�าทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืไม่	อนัเป็น
กรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิล้ว	ซึง่ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติกระบวนการร้องขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�าหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เสนอความเห็นดังกล่าว
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หรือ 
ให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�าร้องดังกล่าว
โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ 
และเมื่อมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว	ค�าขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

๓. ผลค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

เรื่อง  น�ยป�นเทพ  พัวพงษ์พันธ์ และน�งส�วรสน�  โตสิตระกูล (ผู้ร้อง) ขอให้
ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ม�ตร� ๒๑๓ ว่� ร่�งพระร�ชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ เป็นก�รกระทำ�ที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 	 นายปานเทพ		พวัพงษ์พนัธ์	และนางสาวรสนา		โตสติระกูล	(ผูร้้อง)	อ้างว่าตนได้รบัความเดือดร้อน
เสียหายเพราะถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุแห่งการกระท�าของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	และคณะรฐัมนตร	ี(ผูถ้กูร้อง)	ในการตราร่างพระราชบญัญติัปิโตรเลยีม	
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	และมีมติเสียง
ข้างมากเหน็สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	ต่อมาส�านักงานเลขาธิการวุฒสิภาได้มหีนังสอืถงึเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรีเพ่ือให้น�าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภไิธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป	การกระท�าดงักล่าวเป็นการกระท�าทีไ่ม่ค�านงึถึง
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ท�าให้
ผู้ร้องทั้งสองต้องเสื่อมเสียสิทธิที่จะได้เสนอความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	กล่าวคือ	 เมื่อวันท่ี	๓๐	
มีนาคม	๒๕๖๐	สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม		และลงมตโิดยเสยีงข้างมากเหน็สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	
และเม่ือวันที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐	เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้มหีนงัสอืถึงส่วนราชการแจ้งมตคิณะรฐัมนตรี
เม่ือวนัที	่๔	เมษายน	๒๕๖๐	เหน็ชอบแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๗๗	และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�าและเสนอกฎหมายตามมาตรา	 ๗๗	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มีผลบังคับใช้วันท่ี	๖	 เมษายน	๒๕๖๐	ต่อมาวันที่	๑๘	
เมษายน	๒๕๖๐	ผูป้ฏิบัติหน้าทีเ่ลขาธกิารสภานิติบญัญตัแิห่งชาตไิด้มหีนังสอืถงึเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐
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เสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
	 	 ผู้ร้องอ้างว่าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ
ในขั้นตอนที่	 ๓	 คือขั้นตอนการตรากฎหมาย	 โดยจะเริ่มเมื่อนายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราชบัญญัติ
ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และสิ้นสุดขั้นตอนนี้
หากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	ดังนั้น ก่อนวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถือว่าอยู่ในฐานะ
เป็นร่างกฎหมายและเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มิได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง จึงเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบ
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยมาตรา ๗๗ วรรคสอง ได้ก�าหนดเง่ือนไขเวลา
ในกระบวนการจัดท�ากฎหมายไว้ว่าจะต้องท�าก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ ซึ่งนอกจากจะต้อง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว 
ยงัต้องน�าผลการรบัฟังความคดิเห็นและการวิเคราะห์นัน้มาประกอบการพิจารณาในทุกขัน้ตอนด้วย
โดยเหตุผลดังกล่าว การกระท�านับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมาจนถึงเวลาน�าขึ้น 
ทูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ประชาชนได้ถูกละเมิดสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็น เสียสิทธิในการรับทราบผล และไม่มีการน�าผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและการวิเคราะห์นั้นมาประกอบการพิจารณาก่อนตรากฎหมาย การด�าเนินการ
ตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง นอกจากนี้	 การท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ให้ความส�าคัญแก่การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้องตามมาตรา	 ๗๗	 และการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติ
วาระที่สองและวาระที่สามให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 เป็นการกระท�าที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓	วรรคสอง	และมาตรา	๒๖	วรรคหนึ่ง	ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  (๑) “การกระท�า” ของผู้ถูกร้องกับพวกในการน�าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕
  (๒) การพจิารณาลงมตเิหน็ชอบของสภานติบิญัญัติแห่งชาติในร่างพระราชบญัญัติปิโตรเลยีม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เม่ือวนัที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่ชอบด้วยข้อบงัคับการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ อนัเป็นการลงมตท่ีิไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
  (๓)  ร่างพระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๔ (๑) (๓) และ (๔)
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คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ค�าร้องนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๑๓	บญัญตัว่ิา	“บคุคลซึง่ถูกละเมดิ
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัย
ว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งน้ี	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”	
	 	 พิจารณาแล้วเหน็ว่า	ตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัว่า	กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีผ่่านการพจิารณาของสภานิติบัญญตัแิห่งชาติ
เป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๖๐	หรือไม่	
อันเป็นกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ได ้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติ
กระบวนการร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�าหนดให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย หรือให้นายกรัฐมนตรีส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ผู้ร้องจึงไม่อาจ
ยื่นค�าร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว	ค�าขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

๓. ผลค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย	

คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญู โดยมกีารสถาปนาขึน้เป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้เป็นองค์กรตุลาการในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงในทางกฎหมาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ยังคงบัญญัติให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มาโดยต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ก็ยงัคงบญัญตัิ
ให้มแีผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงในศาลฎีกาเช่นเดมิ ซึง่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ นัน้  
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กล่าวคือ องค์คณะผู้พิพากษา ประกอบด้วย 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย 
ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีา ซึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา จ�านวนไม่น้อยกว่า  
๕ คน แต่ไม่เกนิ ๙ คน และให้เลือกเป็นรายคด ีการพจิารณาคดใีห้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจรงิ 
ไม่ว่าจะเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟัง 
พยานหลกัฐานได้ แม้ว่าการไต่สวนพยานหลกัฐานน้ันจะมข้ีอผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปจากขัน้ตอน วธีิการ  
หรือกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม 
ความจริงที่เกิดขึ้น โดยให้น�าส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  
แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ�านาจไต่สวน 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีหน้าที ่
และอ�านาจส�าคัญในการพิจารณาพิพำกษำคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง คดีร้องขอ 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน กำรด�ำเนินคดีต่อกรรมกำร ป.ป.ช.  และคดีเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสิน ตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ 
แล้วแต่กรณ ี

“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง”

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

  ดังนั้น คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่อง ““ศำลฎีกำ 
แผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง” ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศกัรำช ๒๕๖๐” ดังนี้ 

 ๑. อ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งได้ตราข้ึนเพื่ออนุวัติการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให ้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
   (๑)  คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ หรอืผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ร�า่รวยผดิปกต ิทจุริตต่อหน้าที ่หรอืจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
   (๒)  คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
    (๓)  คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวการ  
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ 
หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าที่
    (๔)  คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิ หรอืจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิหรอืหน้ีสนิอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดข้อเทจ็จรงิ 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน

 ๒. กำรด�ำเนินคดีอำญำในศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
   ๒.๑  ผู้มีอ�ำนำจฟ้อง
        ผู้มีอ�านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ได้แก่
        ๑)  อัยการสูงสุด
        ๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด
        ในการฟ้องคดอีาญาส�าหรบัการกระท�าอนัเป็นกรรมเดยีวผดิต่อกฎหมายหลายบท และ
บทใดบทหนึ่งอยู่ในอ�านาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย ในกรณีที ่
พบว่าศาลอืน่รบัฟ้องคดีในข้อหาความผดิอาญาบทอ่ืนจากการกระท�าความผดิกรรมเดยีวกับการกระท�า 
ความผดิตามทีมี่การยืน่ฟ้องคดี ให้องค์คณะผูพิ้พากษาแจ้งไปยงัศาลอ่ืนทีร่บัฟ้องดงักล่าวเพือ่ให้โอนคดี

 ๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หน้า ๑ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 

127-135-MAC6.indd   128 10/27/17   1:22 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 129

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ดงักล่าวมายงัศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ หรอืศาลอืน่จะขอโอนคดดีงักล่าวมายังศาลฎกีาแผนกคดีอาญาฯ 
เองก็ได้ และให้ถอืว่ากระบวนพจิารณาทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วในศาลอืน่ก่อนมคี�าพพิากษาไม่เสยีไป เว้นแต่ 
องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
   ๒.๒  คดีอำญำที่อยู่ในอ�ำนำจของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
        ๑)  คดีที่กล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอสิระ หรือผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัตหินา้ที่หรอืใช้อ�านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
        ๒)  คดีที่กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
   ๒.๓  กำรฟ้องคดีอำญำต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
        ค�าฟ้องต้องท�าเป็นหนังสอืและมข้ีอความตามทีบ่ญัญัตไิว้ในมาตรา ๑๕๘๒ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องระบุพฤติการณ ์
ที่กล่าวหาว่ากระท�าความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�าเนินกระบวน
พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
        ในวันยื่นฟ้องให้จ�าเลยมาหรือคุมตัวมาศาล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล 
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูก 
กล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตวัมา หรอืเหตทุีผู่ถ้กูกล่าวหาไม่มาศาลเกดิจากการประวงิคด ีหรอืไม่มาศาลตามนดั 
โดยไม่มเีหตแุก้ตวัอนัควร ให้ศาลประทบัรบัฟ้องไว้พจิารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผูถ้กูกล่าวหาต่อหน้าศาล 
โดยให้โจทก์ส่งส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี  
พร้อมส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในส�านวน ทั้งน้ี  
ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร กรณีท่ีศาลเห็นว่า 
ฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีค�าสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง การฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

 ๒ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๕๘ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๕๘  ฟ้องต้องท�าเป็นหนังสือ และมี
   (๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี
   (๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ�าเลย และฐานความผิด
   (๓) ต�าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ
   (๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ�าเลย
   (๕) การกระท�าทัง้หลายทีอ้่างว่าจ�าเลยได้กระท�าผดิ ข้อเทจ็จรงิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัเวลาและสถานทีซ่ึง่เกิดการกระท�านัน้ ๆ 
อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ�าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
   ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค�าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมา 
ท้ายฟ้อง
   (๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท�าเช่นนั้นเป็นความผิด
   (๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง”. 
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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        ในกรณีที่จ�าเลยไม่มาศาล เมื่อศาลประทับรับฟ้องไว้แล้ว และศาลได้ส่งหมายเรียก 
และส�าเนาฟ้องให้จ�าเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่จ�าเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจ�าเลย และ 
ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ�าเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที ่
ศาลก�าหนด ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจ�าเลยและได้มีการด�าเนินการติดตามจับกุมแล้ว แต่ไม่สามารถ 
จบัจ�าเลยได้ภายใน ๓ เดอืน นบัแต่ออกหมายจบั ให้ศาลมอี�านาจพจิารณาคดไีด้โดยไม่ต้องกระท�าต่อหน้า 
จ�าเลย แต่ไม่ตดัสทิธจิ�าเลยทีจ่ะตัง้ทนายความมาด�าเนินการแทนตนได้ และไม่ตดัสทิธิจ�าเลยทีจ่ะมาศาล 
เพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนท่ีศาลจะมีค�าพิพากษา แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและ 
การด�าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ท�าไปแล้วต้องเสียไป
        เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณี 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให ้
นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ในกรณีมีค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าเลย ถ้าจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น�า
บทบัญญัติมาตรา ๙๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ และเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว  
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่จะได้ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรม
   ๒.๔  กำรพิจำรณำและกำรไต่สวนพยำนหลักฐำน
        การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่มีความจ�าเป็น 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส�าคัญ ให้ศาลมีค�าสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการ
สมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ�านาจไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจ�าเลยได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้
        (๑) จ�าเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมี
เหตุจ�าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ�าเลยมีทนายและจ�าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง 
การพิจารณาและสืบพยาน
        (๒) จ�าเลยเป็นนติบิคุคลและศาลได้ออกหมายจับผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้แล้ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
        (๓) จ�าเลยอยู ่ในอ�านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไป และศาลได้ออกหมายจับแล้ว 
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ หากต้องมีการส่งหนังสือ ค�าสั่ง หรือหมายอาญาของศาล ให้ส่งไปยังทนายความ 
ของจ�าเลยแทน

 ๓ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๘ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๙๘ เมื่อได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี  
ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท�าความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินก�าหนด
เวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้
   (๑) ยี่สิบปี ส�าหรับโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิตหรือจ�าคุกยี่สิบปี
  (๒) สิบห้าปี ส�าหรับโทษจ�าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
   (๓) สิบปี ส�าหรับโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
   (๔) ห้าปี ส�าหรับโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น”. 
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        (๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยออกจากห้องพิจารณา 
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจ�าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
        (๕) จ�าเลยทราบวันนดัแล้วไม่มาศาลโดยไม่มเีหตอุนัสมควร หรอืศาลเหน็ว่าเพือ่ประโยชน์
แห่งความยุติธรรมจ�าเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนั้นโดยไม่เลื่อนคดี
        เว้นแต่กรณีที่ศาลประทับรับฟ้องโดยไม่มีตัวจ�าเลย เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ให้ศาล
ส่งส�าเนาฟ้องแก่จ�าเลย และนัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก ในการนี้ นับแต่วันที่จ�าเลยได้รับ
ส�าเนาฟ้อง ให้จ�าเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส�าเนาเอกสารในส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจ�าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจ�าเลยจริง ให้อ่าน 
และอธบิายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท�าผดิจรงิหรอืไม่ จะให้การต่อสูอ้ย่างไรบ้าง ค�าให้การของจ�าเลย
ให้บันทึกไว้ ถ้าจ�าเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจ�าเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลก�าหนด
วนัตรวจพยานหลกัฐานโดยให้โจทก์จ�าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในกรณทีีจ่�าเลยมไิด้มาศาล
ในวันพิจารณาครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจ�าเลยให้การปฏิเสธ
        ในคดีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จ�าเลยรับสารภาพน้ันกฎหมาย
ก�าหนดอตัราโทษอย่างต�า่ให้จ�าคกุน้อยกว่า ๕ ปี หรอืโทษสถานทีเ่บากว่านัน้ ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐาน 
มาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจ�าเลยกระท�า 
ความผิดจริงก็ได้
        ให้โจทก์จ�าเลยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมส�าเนาในจ�านวนที่เพียงพอก่อนวัน
พิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า ๗ วัน การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รบัอนุญาตจากองค์คณะผูพ้พิากษา เมือ่มเีหตสุมควรแสดงได้ว่า ไม่สามารถทราบ
ถงึพยานหลักฐานนัน้ หรอืเป็นกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม หรือเพือ่ให้โอกาสแก่จ�าเลย
ในการต่อสู้คดี
        ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้โจทก์จ�าเลยส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาล 
เพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากสภาพและ 
ความจ�าเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นให้โจทก์จ�าเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน 
ต่อองค์คณะผู้พพิากษา เพือ่ประโยชน์ในการค้นหาความจรงิ แม้จ�าเลยจะมไิด้ยืน่บญัชรีะบพุยาน หรอืมไิด้ 
ส่งพยานเอกสารและพยานวตัถตุ่อศาล เพราะเหตทุีจ่�าเลยไม่มาศาลและไม่มทีนายความ หรอืแม้โจทก์
จ�าเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจพยาน 
หลักฐาน องค์คณะผู้พิพากษาจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
        ในกรณทีีต้่องมกีารไต่สวน ให้องค์คณะผูพ้พิากษาก�าหนดวนัเริม่ไต่สวนโดยแจ้งให้โจทก์
จ�าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน การไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง
หรือท่ีศาลเรียกมาเอง ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจ้งให้พยานทราบ
ประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเอง หรือตอบ
ค�าถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด 
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จุลนิติ

ยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู ่ความถามพยานเพิ่มเติม การถามพยาน จะใช้ค�าถามน�า 
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ หลังจากคู่ความถามพยานแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต ่
จะได้รับอนุญาตจากศาล
        เมือ่การไต่สวนพยานหลกัฐานเสรจ็สิน้ โจทก์จ�าเลยมสีทิธิแถลงปิดคดขีองตนภายในเวลา 
ทีศ่าลก�าหนด แล้วให้องค์คณะผูพ้พิากษามคี�าพพิากษาและให้อ่านค�าพพิากษาในศาลโดยเปิดเผยภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จการพิจารณา ในกรณีที่ศาลนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง แต่จ�าเลยที่ทราบนัด 
โดยชอบแล้วไม่มาฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ให้ศาลอ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งลับหลังจ�าเลยได้ และ 
ให้ถือว่าจ�าเลยได้ฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่งน้ันแล้ว ในการพิจารณาคดีที่มีการออกหมายจับจ�าเลย 
แต่ไม่สามารถจบัจ�าเลยได้ภายใน ๓ เดอืน นับแต่วนัออกหมายจับ เมือ่ศาลนัดฟังค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่  
ให้ปิดประกาศแจ้งการนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้น ณ ภูมิล�าเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรของจ�าเลย หรอืวธิกีารอ่ืนใดตามทีศ่าลเหน็สมควร 
และให้ถือว่าจ�าเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว

 ๓. กำรด�ำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
   ๓.๑  ผู้มีอ�ำนำจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
        ผู้มีอ�านาจร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ได้แก่
        (๑) อัยการสูงสุด
        (๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด
   ๓.๒  ค�ำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
        ค�าร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับ 
ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร�่ารวยผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรพัย์สินและสถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิทีข่อให้ตกเป็นของแผ่นดนิ ชือ่และทีอ่ยูข่องผูค้รอบครอง
หรอืมีชือ่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นขณะยืน่ค�าร้องด้วย เมือ่ได้รบัค�าร้องขอให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ 
ให้ศาลประกาศค�าร้องดงักล่าวในทีเ่ปิดเผยตามวธิกีารในข้อก�าหนดของประธานศาลฎกีา บคุคลภายนอก
อาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้ แต่ต้องกระท�าก่อนศาลมีค�าพิพากษา
         ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�า่รวย
ผิดปกติ ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร�่ารวยผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน  
ในกรณีที่ผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลค�านึงถึงความสามารถในการพิสูจน ์
ของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรม
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จุลนิติ

 ๔. กำรด�ำเนินคดีต่อกรรมกำร ป.ป.ช.
   การด�าเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของท้ังสองสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
ทัง้สองสภา หรอืประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน กล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. 
ผู ้ใดมีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง และประธานรฐัสภาเหน็ว่ามเีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารกระท�าตามทีถ่กูกล่าวหาและเสนอเรือ่ง 
มายังประธานศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน 
เพื่อด�าเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและท�าความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
   ในการด�าเนนิการของคณะผูไ้ต่สวนอิสระ ให้คณะผูไ้ต่สวนอิสระมหีน้าทีแ่ละอ�านาจเช่นเดยีว 
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยอนุโลม คณะผู้ไต่สวนอิสระมีอ�านาจสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนีส้นิของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะเพือ่ประกอบการไต่สวนตามรายการ 
วธิกีาร และภายในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั แต่ไม่เกนิ ๖๐ วนั โดยจะเรยีกรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ
ที่ได้เคยยื่นไว้จากผู้ซึ่งเก็บรักษาเพื่อน�ามาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้
   เมื่อด�าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ส่ังยุติเรื่อง และให้ค�าสั่ง 
ดังกล่าวเป็นท่ีสุด ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช ่
เป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ส่งส�านวนการไต่สวน 
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ในการไต่สวนและด�าเนินการ 
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นให้ยื่น
ค�าขอต่อประธานศาลฎีกาเพือ่พจิารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร ให้อยัการสงูสดุฟ้องคดอีาญา 
ตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้
ก่อนพ้นระยะเวลา ๖๐ วนั ให้อยัการสงูสดุยืน่ค�าร้องต่อประธานศาลฎีกาเพือ่ขออนุญาตขยายระยะเวลา 
ฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก�าหนด แต่ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในอายุความ

 ๕. กำรด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน 
หรอืหนีส้นิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�าเป็นค�าร้องย่ืนต่อศาลตามทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ถูกกล่าวหา อ�านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้เป็นอ�านาจของหน่วยงานทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตก�าหนด
   ค�าร้องด�าเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องมีรายละเอียด
เก่ียวกับต�าแหน่งของผู้นั้น บุคคลซึ่งผู้นั้นมีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสิน ระยะเวลาที่ต้องยื่น รวมท้ังข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมติและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ๖. กำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
   ค�าพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาล 
มีค�าพิพากษา ในกรณีที่จ�าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ�าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตน 
ต่อเจ้าพนกังานศาลในขณะยืน่อทุธรณ์ มฉิะนัน้ ให้ศาลมคี�าสัง่ไม่รบัอทุธรณ์ คดทีีไ่ม่มอีทุธรณ์ค�าพพิากษา 
ให้เป็นที่สุดต้ังแต่วันที่ศาลได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค�าพิพากษา แต่ถ้าเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ
ประหารชีวิตหรือจ�าคุกตลอดชีวิต ให้ศาลมีหน้าที่ต้องส่งส�านวนคดีดังกล่าวต่อไปให้ที่ประชุมใหญ ่
ศาลฎกีา เพ่ือพจิารณาวินจิฉัยอทุธรณ์ การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา ให้ด�าเนินการโดย 
องค์คณะของศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา จ�านวน ๙ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
จากผูพ้พิากษาในศาลฎีกาซึง่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา หรอืผูพ้พิากษา
อาวโุสซึง่เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา ซึง่ไม่เคยพจิารณาคดนีัน้มาก่อน 
โดยให้เลือกเป็นรายคดี ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์คณะให้ถือว่าเป็นค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 ๗. ผลของค�ำพิพำกษำศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ
    เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่ำวหำ “หยุดปฏิบัติหน้ำที่” จนกว่ำ
จะมีค�ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำฯ จะมีค�ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาฯ มีค�าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค�ำพิพำกษำนั้น “พ้นจำกต�ำแหน่ง” นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำท่ี และให้  
“เพกิถอนสิทธสิมัครรบัเลือกตัง้” ของผูน้ัน้ และจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี�ำหนดเวลำไม่เกนิ ๑๐ ปี 
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ตลอดไป และไม่มสิีทธิด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใด ๆ  ในกรณท่ีีศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ พพิากษาว่า 
ผูถ้กูกล่าวหามคีวามผดิฐานร�า่รวยผดิปกตหิรอืทจุรติต่อหน้าที ่ให้รบิทรพัย์สนิทีผู่น้ัน้ได้มาจากการกระท�า 
ความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
  ดงัทีไ่ด้กล่าวมาโดยล�าดบัจะพจิารณาเหน็ได้ว่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจบุนันัน้  
มเีจตนารมณ์ส�าคญัในการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจรติและประพฤตมิชิอบท่ีเข้มงวด  
เด็ดขาด เพือ่มใิห้ผู้บรหิารทีป่ราศจากคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลเข้ามามอี�านาจในการปกครอง 
บ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจในการแสวงหาผลประโยชน์ส�าหรับตนเองและพรรคพวก จึงได ้
วางกลไกในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งในองค์กรอสิระอย่างเป็นระบบและก�าหนดบทลงโทษทีรุ่นแรง ซึง่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ นัน้  
ถือเป็นองค์กรตุลาการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น เพ่ือท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง และผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ โดยมวีธิพีจิารณาคดใีนการค้นหา
ความจริงตามหลักการไต่สวน เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให ้
การประทบัรับฟ้องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เป็นเหตใุห้ผู้ถกูกล่าวหาต้องหยดุปฏบิตัหิน้าท่ีจนกว่า 
จะมีค�าพิพากษา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระใช้อ�านาจขัดขวางการพิจารณาคดีและการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  
และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีจากการใช้อ�านาจของผู้ถูกกล่าวหา 
และในกรณทีีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาฯ มคี�าพพิากษาว่าผูถ้กูกล่าวหามพีฤตกิารณ์หรอืกระท�าความผดิ
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
  นอกจากนี้ยังมีอ�านาจในการที่จะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู ้น้ันและจะเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งด้วยก็ได้ และได้ก�าหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงอันเปรียบเสมือนการประหารชีวิต 
ในทางการเมือง โดยในกรณีที่ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ตลอดไป และเพือ่ไม่ให้ผูก้ระท�าผดิได้รบัประโยชน์ในทางทรพัย์สนิจากการกระท�า 
ความผิดของตนจึงก�าหนดว่า ในกรณีท่ีพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร�่ารวยผิดปกติหรือ 
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินของผู้นั้นที่ได้มาจากการกระท�าความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน จึงเห็นได้ว่าศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาฯ เป็นศาลท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเป็นกลไกตรวจสอบเพื่อให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  
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“ความสุข”

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

ความสุขไม่ได้เกิดจากทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ และอำานาจ 

แต่อยู่ที่ว่าเรามีสติ รู้ทันอารมณ์ของตน และมีปัญญา

รู้เท่าทันธรรมดาโลก หรือไม่
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จุลนิติ

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

	 หากจะกล่าวถึงเรื่องการใช้บังคับกฎหมายแล้ว	 สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้ก็คือ	“วันใช้บังคับ
กฎหมาย”	 ซึ่งนับเป็นส่วนส�าคัญของโครงสร้างกฎหมายทุกฉบับที่จะท�าให้ทราบว่ากฎหมาย
แต่ละฉบับนั้นจะมีผลใช้บังคับเร่ิมต้ังแต่เมื่อใด	 ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแล้ว	 วันใช้บังคับกฎหมาย
จะก�าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	ทั้งนี้	ก็เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้อยู ่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าว่ากฎหมายจะใช้บังคับหลังจากวันที่มี
การลงประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 โดยจะเริ่มต้นใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่เวลา
๐๐.๐๑	นาฬิกา	เป็นต้นไป	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายบางฉบับอาจมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดวันใช้บังคับ
เป็นวันอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�าเป็น
ของกฎหมายฉบับน้ัน	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งนโยบาย	สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	รวมทัง้สภาวการณ์
ในปัจจบุนั	เช่น	กรณกี�าหนดให้พระราชบญัญตัใิช้บงัคบัตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หรอืกรณี
ก�าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในอนาคตโดยระบุวันเดือนปีที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
ที่แน่นอน	หรือกรณีก�าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง	เป็นต้น๑ 
	 ในกรณีดังกล่าวข้างต้นหากกฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาหรอืกฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคบัตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หรอืกฎหมายได้
ก�าหนดวันเดือนปีทีใ่ช้บังคบัทีแ่น่นอน	ก็คงไม่ประสบกับปัญหาการตคีวามในเรือ่งของการนับระยะเวลา
ในการบังคับใช้กฎหมายมากนัก	 เน่ืองจากมีความชัดเจนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับ
หรอืมผีลใช้บงัคบัแก่ผู้อยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายก็ต่อเมือ่ถงึวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
หรือตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 หรือตามวันเดือนปีที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย	 แล้วแต่กรณี
แต่ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหน่ึงก่อน	 ซึ่งในกรณีน้ีจะต้องมี
การค�านวณนับระยะเวลาที่ถูกต้องด้วย	 จนท�าให้บางครั้งได้เกิดมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกิดข้ึนว่า

การนับระยะเวลาวันใช้บังคับ                     
ของพระราชบัญญัติกรณีก�าหนด
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

	 ๑ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	(๒๕๕๑).	คู่มือแบบการร่างกฎหมาย.	หน้า	๘๘	–	๑๒๓.
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การนับระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	 จะต้องน�าหลักเกณฑ์การค�านวณนับระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๙๓/๓	วรรคสอง	ที่บัญญัติว่า	“ถ้าก�าหนดระยะเวลา
เป็นวัน	 	 สัปดาห์	 	 เดือนหรือปี	 	 มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน	 เว้นแต่จะเริ่มการ 
ในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท�าการงานกันตามประเพณี”	 มาปรับใช้ด้วยหรือไม	่
ประการใด
	 ในประเด็นข้อกฎหมายในเรือ่งน้ีได้เคยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาและค�าพพิากษา
ของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้โดยมีการตีความออกเป็น	๒	แนวทาง	กล่าวคือ	แนวทางที่หนึ่ง	เห็นว่า
การนบัระยะเวลาในการบงัคับใช้พระราชบญัญตักิรณทีีก่�าหนดให้ใช้บังคับเมือ่ล่วงพ้นระยะเวลาหนึง่ก่อน
นัน้	ต้องเป็นไปตามบทบญัญัตทิีก่�าหนดไว้ในกฎหมายน้ัน	ๆ 	ส่วนแนวทางทีส่อง	เหน็ว่า	การนบัระยะเวลา
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกรณีที่ก�าหนดให้ใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อนนั้น	จะต้องน�า
หลักเกณฑ์การค�านวณนับระยะเวลาค�านวณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	 ๑๙๓/๓
มาปรับใช้ด้วย	สรุปได้ดังนี้	

 แนวทางทีห่นึง่ การนบัระยะเวลาวนัใช้บงัคับของพระราชบญัญัติต้องเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้
ในกฎหมายนั้น ๆ มีตัวอย่าง	ดังนี้
 (ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ (การนับเวลา)๒

  	 คณะกรรมการกฤษฎกีา		(กรรมการร่างกฎหมาย	คณะที	่		๒	)		มคีวามเหน็ว่า	บทกฎหมายทีก่�าหนด
เรือ่งระยะเวลานัน้ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์บรรพ	 ๑	 ลกัษณะ	๕	มาตรา	๑๕๖	 ว่า
“วิธีการก�าหนดนับระยะเวลาทั้งปวงท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลาย
แห่งลักษณะนี	้	เว้นแต่จะมีก�าหนดไว้เป็นประการอ่ืนโดยกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั
โดยค�าสัง่ศาลหรอืโดยนติกิรรม”	 ฉะนัน้ในปัญหาแรกทีห่ารอืว่าจะต้องเริม่นับ
ตั้งแต่วันที่เท่าใดนั้น	 เมื่อมาตรา	๒	แห่งพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ได้ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า	 “พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับ
เม่ือพ้นก�าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 เช่นนี้แล้วการเริ่มนับ
ก�าหนดระยะเวลาจึงต้องเริม่นบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา คอืวนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๒๕	
เป็นต้นไป
   ส่วนปัญหาทีห่ารอืว่าพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจะมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันทีเ่ท่าใดน้ัน	การค�านวณนบั 
ระยะเวลา	๑	เดอืนก็จะต้องเป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา	๑๕๙	วรรคหน่ึง๓	แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	ส่วนการค�านวณเวลาสุดส้ินลงนัน้	ตามวรรคสองของมาตรา	๑๕๙	ได้บัญญตัว่ิา	“ถ้าระยะเวลา 

	 ๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่องเสร็จที่	๓๖๓/๒๕๒๕.
 ๓“มาตรา	๑๕๙	ถ้าระยะเวลานบัเป็นสัปดาห์กด็	ี	เดอืนหรอืปีกด็	ี	ท่านให้ค�านวณตามปฏทินิในราชการ	ถ้าระยะเวลา
มิได้ก�าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดี	 วันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดี	 ท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดส้ินลงในวันก่อนหน้าจะถึงวัน
แห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเร่ิมระยะเวลานั้น	 ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกัน
ในเดือนสุดท้าย	ท่านว่าวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสุดสิ้นระยะเวลา”.
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มิได้ก�าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ก็ดีวันต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดีท่านว่าระยะเวลาย่อมสุดสิ้นลง 
ในวนัก่อนหน้าจะถงึวันแห่งสัปดาห์เดือนหรอืปีสดุท้ายอันเป็นวนัตรงกับวนัเริม่ระยะเวลาน้ัน	...	ฯลฯ...”
เมือ่วนิจิฉยัตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้วว่าวันเริม่นับก�าหนดระยะเวลาเริม่แต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
คอื	วนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๒๕	ระยะเวลาสดุสิน้ลง	คอื	ครบ	๑	เดือน	จึงเป็นวันก่อนหน้าจะถงึวันแห่งเดอืน
อันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลาตามที่กล่าวข้างต้น	คือเป็นวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๒๕	เพราะฉะนั้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้		จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๒๕	อันเป็นวันพ้นก�าหนด	๑	เดือน
เป็นต้นไป
 (ข) กรณวีนัเริม่ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒๔

	 	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที	่๑๐)	มคีวามเหน็ว่า	ได้พจิารณาข้อหารอืดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่า	ก�าหนดเวลาวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนั้น	ๆ 	
เพราะมิใช่เป็นเรือ่งการค�านวณนบัระยะเวลาตามบทบญัญตัว่ิาด้วยระยะเวลา
ในลักษณะ	๕	บรรพ	๑	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และ
เมื่อมาตรา	๒	แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�าหนด	๑๒๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
ดังนัน้	ก�าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วนัจึงต้องเริม่นบัตัง้แต่วนัท่ีพระราชบญัญตัลิงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
คือ	วันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๔๒	เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่ง	และครบก�าหนด	๑๒๐	วัน	ในวันที่	๑๘	
สิงหาคม	 ๒๕๔๒	 เพราะฉะนั้น	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๔๒	อันเป็นวันพ้นก�าหนด	๑๒๐	วัน	เป็นต้นไป

 แนวทางท่ีสอง การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ มีตัวอย่าง	ดังนี้
 (ก) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๕

	 	 	 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 มาตรา	 ๒๒๔	 ที่แก้ไขใหม่ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าคดีประเภทใดบ้างที่คู ่ความสามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได ้
ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ที่แก้ไขใหม่	มาตรา	๒๒๔	ดังกล่าว	ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	๒	ว่า	“ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	๖๐	วัน	 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๓๔	ดังนั้น จึงต้องเริ่มนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้น	คือ	วันที่	๒๘	
สิงหาคม	๒๕๓๔	ซึ่งจะครบ	๖๐	วัน	ในวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๓๔	และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 

 ๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่องเสร็จที่	๒๙๐/๒๕๔๓.
 ๕ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๕๔๗๐/๒๕๓๘.
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๖๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คือ	ตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๓๔	เป็นต้นไป	ดังนั้น	
การยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๓๔	เป็นต้นไปจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรา	๒๒๔	ที่แก้ไขใหม่ด้วย
 (ข) กรณีวันเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑๖	

	 	 	 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า	 มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยประการแรกตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า	พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ซึง่บญัญตัใิห้ยกเลกิพระราชบญัญตัคิวบคมุกจิการเทปและวสัดโุทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๓๐	ทัง้ฉบบั	มผีลใช้บงัคับ
เมื่อใด	เห็นว่า	ตามมาตรา	๒	ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน	์ 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติว่า	 “พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 
๙๐	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	จากข้อเท็จจริง 
ฟังได้ว่า	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕	ตอนที่	๔๒	ก	เมื่อวันที่	 
๔	 มีนาคม	๒๕๕๑	ดังนั้น	 เมื่อมาตรา	๒	ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑ 
ไม่ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป	แต่ให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด	๙๐	วนั	นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นต้นไป	 อันต้องมีการค�านวณนับก�าหนด	 ๙๐	 วัน	 การค�านวณนับจึงต้องเป็นไปตามหลกัการ 
ค�านวณนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๙๓/๓	 วรรคสองตอนต้น  
ที่บัญญัติว่า	 “ถ้าก�าหนดระยะเวลาเป็นวัน...	 มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วยกัน” 
การเร่ิมต้นนับระยะเวลา ๙๐ วันจึงไม่นับวนัท่ีประกาศในราชกจิจานเุบกษา แต่ต้องเริ่มนับหนึ่ง 
ในวันรุ่งขึ้น	คือวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๑	เป็นวันที่หนึ่งซึ่งจะครบ	๙๐	วัน	ในวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๑	 
การที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันท่ี	 ๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๑	 โดยอ้างว่าจ�าเลยกระท�าผิดและขอให้ลงโทษ 
ตามพระราชบญัญติัควบคมุกจิการเทปและวสัดโุทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๓๐	อนัเป็นวนัก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัิ 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีผลใช้บังคับและให้เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม 
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 จึงชอบแล้วที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
ระหว่างประเทศกลางยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน	์ 
พ.ศ.	๒๕๓๐	โดยเห็นว่าโจทก์อ้างว่าจ�าเลยกระท�าผิดและขอให้ลงโทษตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
จึงเป็นการไม่ชอบ	อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

 ๖	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๒๐๘๖/๒๕๕๓.
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

บทสรุป
	 จากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ	 กรณีก�าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึง่มกีารตีความออกเป็น	๒	แนวทางดังกล่าว	สรปุได้ว่าแนวทางท่ีหนึง่	เหน็ว่า	ก�าหนดเวลาเริม่ใช้บงัคบั
กฎหมายจะต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เรื่องการค�านวนระยะเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ เช่น	หากกฎหมายบัญญัติว่า	 “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก�าหนด	๑๒๐	 วัน	 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	 ก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก	 ซึ่งเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	 เรื่องเสร็จที่	 ๓๖๓/๒๕๒๕	 และเรื่องเสร็จที่	 ๒๙๐/๒๕๔๓	 ส่วนแนวทางที่สอง	 เห็นว่า
การค�านวณนับวันใช้บังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓
โดยการเริ่มต้นนับระยะเวลาจะไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน แต่ต้องเริ่มนับหน่ึง
ในวันรุ่งขึ้น	ซึ่งเป็นไปตามค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๕๔๗๐/๒๕๓๘	และ	๒๐๘๖/๒๕๕๓
	 ทั้งนี้	 ด้วยความเคารพต่อความเห็นทั้งสองแนวทางดังกล่าว	 ผู้เขียนเห็นว่า	 เม่ือกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายและผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย	 ประกอบกับกฎหมายบางฉบับยังมีมาตรการลงโทษหรือมีผลเป็นการให้สิทธิประโยชน์
บางอย่างกับบุคคล	 รวมถึงกฎหมายบางฉบับก่อให้เกิดภาระหน้าที่กับประชาชนหรือเจ้าพนักงาน
ด้วยเหตุนี้	 การก�าหนดวันใช้บังคับจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน	 ไม่คลุมเครือ	 และไม่ใช้ถ้อยค�า
ที่ท�าให้ต้องมีปัญหาในการตีความอีกในภายหลัง	 ดังน้ัน	 การที่กฎหมายบางฉบับก�าหนดวันใช้บังคับ
เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อน	 เช่นก�าหนดว่า	 “พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด....วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”	เป็นต้น	การนับวันจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด
กล่าวคอื ควรเริม่นับตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นวนัท่ีหนึง่ ซึง่เป็นไปตาม
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา	เร่ืองเสรจ็ที	่๓๖๓/๒๕๒๕	และ	๒๙๐/๒๕๔๓	ดงักล่าวทีม่าแล้วข้างต้น  
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คำ�คม

จุลนิติ142

“สิ่งที่เติมเต็มชีวิต”

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

บุญกุศล ความดีงาม รวมทั้งความสงบเย็นในจิตใจ

อันเกิดจากคุณธรรม และความเข้าใจชีวิต

ใครมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจ จะไม่รู้สึกพร่อง

KUNKOM-MAC6.indd   5 10/27/17   1:32 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐ 143

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
“น�้ำ” สารประกอบซ่ึงมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘  

โดยน�้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ช�าระล้าง
สิ่งสกปรก๑ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ น�้าเป็น
ปัจจัยส�าคัญของร่างกาย เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นบ่อเกิด
ของพลังงานไฟฟ้า และเป็นหัวใจส�าคัญของการเกษตร โดยแหล่งน�้าธรรมชาติของประเทศไทยนั้น 
มีมากมายทั้งแหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งน�้าตามธรรมชาติ แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน 
ได้เปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมท�าให้ต้องมีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้
เพิม่มากขึน้ ทัง้ยงัมกีารบกุรกุป่าไม้และแหล่งน�า้ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น�า้ และล�าคลอง ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้านั้น เป็นการกระท�าฝ่าฝืน
กฎหมายที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
และภาครัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน�้า หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนทีเ่กดิจากน�า้ท่วม และการรักษาสภาพแวดล้อมให้กลบัสูส่ภาพเดมิ และมแีนวโน้ม
ว่าจะต้องใช้งบประมาณในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ส�าหรับความเสียหายที่เกิดจากการปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การพังทลายของตลิ่งแม่น�้าและชายฝั่งทะเล 
โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ การพังทลายของตลิ่งท�าให้ประเทศไทยสูญเสีย 
ดินแดนแบบเสียเปล่าเป็นพื้นที่จ�านวนมากในทุกปี การเกิดภัยน�้าท่วม เกิดมลพิษทางน�้า และเกิด 

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ล่วงล�้าล�าแม่น�้า

  ๑ความหมายของค�าว่า “น�้า” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า

จุลนิติ

  ๒พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก 
หน้า ๓๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา.
 ๓ทวศัีกดิ ์ กองแพง. การก่อสร้างสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรอืในน่านน�า้ไทย (หลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีต้องปฏิบตั)ิ 
เอกสารวิจัย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๔๐, หน้า ๔.

ผลกระทบต่อระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อม มผีลท�าให้สิง่แวดล้อมเสือ่มโทรมมากยิง่ขึน้ ซ่ึงการด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวนัน้พบว่า ในอดตีทีผ่่านมามปัีญหาทัง้ทางด้านการบรหิารจัดการของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ ปัญหาด้านการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น  
ผู้กระท�าผิดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ท่ีมีอิทธิพลในท้องถิ่นท�าให้การแก้ไขปัญหากระท�าได้โดยยาก หรือ 
มกีารต่อต้านจากกลุ่มประชาชนหรอืองค์กรเอกชนทีเ่สยีผลประโยชน์ เป็นต้น ในปัจจุบนัจึงได้มกีารตรา 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
การเดินเรอืในน่านน�า้ไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ เพือ่ด�าเนินการกบัการปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่ล่วงล�า้
ล�าแม่น�้าที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก�าหนดโทษโดยปรับปรุงอัตราโทษให้ม ี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาในด้านความพร้อมในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที ่รวมทัง้ปัญหาด้านความรบัรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัติามกฎหมายของประชาชน 
ดังนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ล่วงล�้าล�าแม่น�้า เพื่อขยายระยะเวลาการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย  
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกระทบต่อสภาพและวิถ ี
ในการด�ารงชีวิตโดยปกติของประชาชนให้น้อยที่สุด เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม

ดงัน้ัน เพือ่ประโยชน์ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาแหล่งน�า้ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุของชมุชน 
สังคม และประเทศชาติ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง 
“การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า” ดังนี้

๑.	 บทบัญญัติของกฎหมำย
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๑๗ ท่ีห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล�้าล�าแม่น�้านั้น  
มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน�้าอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ 
ทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่านน�า้ไทยหรือบนชายหาดของทะเล ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระท�าใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ 
การเดินเรอืหรือสัญจรในบรเิวณดงักล่าว ไม่ว่าการกระท�าน้ันจะมขีึน้ในบรเิวณท้องน�า้ หรอืบรเิวณทีด่นิ
ที่จมอยู่ใต้น�้าตลอดเวลา หรือบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น�้าในขณะท่ีน�้าขึ้นและอยู่เหนือน�้าในขณะที่น�้าลง 
โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้๓
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  โดยพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าไว้ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด (ฆ/๑)  
ว่าด้วยการล่วงล�้าล�าแม่น�้า มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

 ๑.๑ ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดล่วงล�า้เข้าไปเหนอืน�า้ ในน�า้ และ
ใต้น�้า ของแม่น�้า ล�าคลอง บึง อ่างเก็บน�้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน�้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า (มาตรา ๑๑๗)

   ส�าหรบัลักษณะของอาคารและสิง่ล่วงล�า้ล�าแม่น�า้ทีพ่งึอนุญาตได้นัน้ม ี๗ + ๑ ประเภท คอื๔

  (๑) ท่าเทียบเรือ ซึ่งต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท�าให้ทิศทางการไหลของน�้าเปลี่ยนแปลง 
มีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พื้นท่าเทียบเรือในแม่น�้า ล�าคลอง บึง อ่างเก็บน�้า ทะเลสาบ 
อนัเป็นทางสัญจรของประชาชนหรอืทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มลีกัษณะเป็นแผ่นคอนกรตี
ปิดทึบตลอดให้มีช่องว่างเพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน�้าใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดบนพื้น 
ท่าเทียบเรือนอกจากสิ่งก่อสร้างที่จ�าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือน้ัน รวมทั้งปลายสุด 
ของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน�้าลึกหน้าท่า ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชน 
จะใช้สอยหรือเดินผ่านชายหาด

  (๒) สะพานปรบัระดบัและโป๊ะเทยีบเรอื สะพานปรบัระดบัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสม
กับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงและความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑ : ๒ เมื่อน�้าลง
ต�่าสุด ส่วนโป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสูง 
พืน้ของโป๊ะเทยีบเรอืต้องอยูสู่งจากระดบัน�า้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร และมรีาวลกูกรงทีแ่ขง็แรงทกุด้าน 

 ๔ประเภทที่ ๑ – ๗ จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และประเภทที่ ๘ จากประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๕๑/๒๕๔๑  
ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้าล�าแม่น�้าที่พึงอนุญาตได้.
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  (๓) สะพานข้ามแม่น�า้หรอืสะพานข้ามคลอง ต้องมโีครงสร้างทีไ่ม่ท�าให้ทศิทางการไหล 
ของน�า้เปลีย่นแปลง และต้องมีความสงูและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามทีอ่ธบิดกีรมเจ้าท่าก�าหนด

  (๔) ท่อหรือสายเคเบิล การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือ 
ชายตลิ่งน้ันต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
พ้นข้ึนมาเหนอืพืน้ดนิ ส่วนการปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าและการปักเสาวางท่อน�า้ประปา
ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุดเพื่อมิให้กีดขวางทางเดินเรือ

  (๕) เขื่อนกันน�้าเซาะ ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน�้า ตลิ่ง และ
บรเิวณข้างเคียง และต้องมโีครงสร้างทีแ่ขง็แรงและอยูใ่นแนวฝ่ังเดิมมากทีสุ่ด หากมส่ีวนทีย่ืน่เข้าไปในน�า้ 
ให้มีเฉพาะส่วนที่จ�าเป็น ความลาดชันของเขื่อนไม่เกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนว
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่ดิน ส�าหรับบริเวณล�าน�้าที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

  (๖) คานเรอื แนวรางรองรบัเรอืต้องยาวยืน่จากฝ่ังเพยีงพอทีจ่ะชกัลากเรอืขนาดใหญ่ 
ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมท�าได้ในเวลาน�้าลงต�่าสุด

  (๗) โรงสูบน�้า ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด การต่อท่อสูบน�้าเมื่อต่อเชื่อม
กับเครื่องสูบน�้าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน�้าจนถึงพื้นดินแล้วจึงวางนอนไปตามแนว 
พื้นดินใต้น�้า และปลายท่อต้องอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าลงต�่าสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

  (๘) กระชังเลี้ยงสัตว์น�้า ตัวกระชังต้องท�าด้วยอวนหรือวัสดุอื่นใดท่ีมีลักษณะและ
คณุสมบติัเช่นเดียวกบัอวนและเม่ือน�า้ลงต�า่สดุก้นกระชงัต้องลอยสงูกว่าพืน้ท้องน�า้ วสัดทุีใ่ช้พยงุกระชงั
ต้องลอยพ้นน�า้ และสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนตลอดเวลา การปักเสายดึตวักระชังต้องปักห่างกนัไม่น้อยกว่า 
๓ เมตร และห้ามผูกยึดกระชังกับขอบฝั่ง ห้ามสร้างที่พักอาศัยหรือพื้นแผ่นทึบบนกระชัง รวมทั้งต้อง
ติดต้ังธงสีแดงและไฟสัญญาณเป็นระยะโดยรอบขอบเขตทีว่างกระชังตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่

 ๑.๒ ก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวธิกีารและอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 
๕๐ บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้เสียเป็น ๒ เท่าของอัตราดังกล่าว๕ โดยการก�าหนดค่าตอบแทนให้ค�านึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่
และประโยชน์ที่ผู ้ปลูกสร้างหรือผู ้ครอบครองพึงได้รับ และค่าตอบแทนที่เก็บได้ให้ตกเป็นของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี ที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั้นอยู่ในเขต แต่ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ได้  
(มาตรา ๑๑๗ ทวิ)

 ๕มาตรา ๑๑๗ ทว ิวรรคหนึง่ ของพระราชบัญญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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 ๑.๓ ก�าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ
โดยค�านวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และต้องรับโทษปรับรายวันวันละไม่เกิน
ตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ีฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าท่าหรอืจนกว่าจะได้ปฏบิติัให้ถกูต้อง๖ 
(มาตรา ๑๑๘)

 ๑.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดไม่เป็นไปตามท่ีได้รบัอนญุาต ก�าหนดให้เจ้าท่ามคี�าสัง่เป็นหนงัสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดน้ัน 
ให้เสรจ็สิน้โดยถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ท้ังนี ้ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกนิ ๑ ปี เว้นแต่
ศาลจะสัง่เป็นอย่างอืน่ ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏตวัเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง ให้เจ้าท่าปิดค�าสัง่ดงักล่าวไว้ 
ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ัน เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้วถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว 
ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอ�านาจรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ทันที 
และห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรอืส่ิงอืน่ใดนัน้จนกว่าจะได้รือ้ถอนหรอืแก้ไขแล้วเสรจ็ โดยเจ้าของหรอื 
ผู้ครอบครองต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการท้ังหมด ในกรณท่ีีต้องรือ้ถอนเพยีงบางส่วน 
หากการรือ้ถอนนัน้มผีลให้ส่วนทีไ่ม่ต้องรือ้ถอนได้รบัความเสยีหายด้วยประการใด ถ้าการรือ้ถอนนัน้
ได้กระท�าตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระท�าแล้ว เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

  ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อเจ้าท่าได้ด�าเนินการรื้อถอน
หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นแล้ว ให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้
แทนได้ เมือ่หกัใช้ค่าใช้จ่ายแล้วเหลอืเท่าใดให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดนิ และในการด�าเนนิการของ

 ๖มาตรา ๑๑๘ ของพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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  ๘มาตรา ๑๑๘ จัตวา ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.

เจ้าท่านี้ หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
เจ้าท่ามิได้ และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่๗ (มาตรา ๑๑๘ ทวิ)

 ๑.๕ ในกรณทีีไ่ม่ช�าระค่าตอบแทนตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๑๗ ทว ิ
ก�าหนดให้เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช�าระ (มาตรา ๑๑๘ ตรี)

 ๑.๖ เจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีของกรมเจ้าท่า  
ผู้ใดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบุคคลใด ๆ  ว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ ถ้ามิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก�าหนดให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นอันไม่อาจด�าเนินการได้และได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเพื่อส่ังการ หรือแก้ไขปัญหาแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้รัฐมนตรีประกาศถึงเหตุดังกล่าว 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทุก ๓ เดือน จนกว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ๘ (มาตรา ๑๑๘ จัตวา)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการตราข้ึน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงล่วงล�้าล�าแม่น�้า ให้เจ้าท่ามีอ�านาจในการด�าเนินการเกี่ยว
กบัอาคารหรือสิง่อืน่ใดดงักล่าว และปรบัปรุงอตัราโทษส�าหรบัผูท้ีก่ระท�าความผดิให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
โดยการก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าต้องเสียค่าตอบแทน 
เป็นรายปี แก้ไขเพิม่เตมิบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส�าหรับเจ้าท่าในการด�าเนินการเก่ียวกับ 
อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต และก�าหนด
บทบัญญัติส�าหรับเจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการ
ด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 

 อย่างไรก็ดี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เป็นต้นมา ได้ปรากฏว่ามีปัญหาด้านความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
ปัญหาด้านความรบัรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกฎหมายของประชาชน ดังน้ัน เพือ่ไม่ให้การบงัคบัใช้ 
กฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อสงัคมโดยรวม ทัง้ในด้านการประกอบ
อาชีพ  โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและการอยู่อาศัยของประชาชนริมน�้าซึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม  
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย จ�าเป็นต้องขยายระยะเวลาการด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกไปอีกระยะหนึ่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลกูสร้างอาคารหรือสิง่อืน่ใดล่วงล�า้ล�าแม่น�า้ ลงวันที ่๔ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๐ โดยอาศยัอ�านาจ
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ตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ 
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 ๒.๑ ก�าหนดให้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันทีค่�าสัง่น้ีใช้บงัคบั ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง 
อาคารหรอืสิง่อืน่ใดทีส่ร้างอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ใช้บังคบั อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบญัญติัการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พระพทุธศักราช 
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด 
ไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รบัอนญุาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบถงึการฝ่าฝืนหรอืการปลกูสร้างซึง่ไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รบั
อนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่แจ้งได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองส�าหรับความผิด 
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  ๒.๒ เมือ่ได้ด�าเนนิการตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้บคุคลดงักล่าวยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานแสดง 
การครอบครองหรอืการได้รบัอนญุาตปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดนัน้เพือ่ประกอบการพจิารณาต่อเจ้าท่า 
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีแจ้ง และให้เจ้าท่ามีค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายใน  
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

  ๒.๓ ในกรณีทีเ่จ้าท่ามคี�าสัง่อนญุาตแต่ให้มกีารแก้ไข หรอืมีค�าสัง่ไม่อนญุาตและให้รือ้ถอน 
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวด�าเนินการแก้ไขหรือ 
รือ้ถอนอาคารหรือสิง่อืน่ใดนัน้ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีเ่จ้าท่าก�าหนด หากเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง
อาคารหรอืสิง่อืน่ใดไม่ด�าเนนิการแก้ไขหรอืรือ้ถอนให้ถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด จะต้องรบัโทษ
ตามที่ก�าหนดในมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

143-150-MAC6.indd   149 10/27/17   1:38 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐150

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า

จุลนิติ

  ๒.๔ ในกรณีทีอ่าคารหรอืสิง่อ่ืนใดเป็นกรณทีีอ่าจอนญุาตได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทว ิวรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญติัการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ช�าระค่าตอบแทนรายปี 

  ๒.๕ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตาม
กฎหมายหรือค�าสั่งนี้ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท�าหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง
โดยเหน็แก่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ 
ในกรณทีีป่รากฏว่ามกีารกระท�า การเพกิเฉยหรอืละเลยไม่กระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการของพนกังาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

  ๒.๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้แจ้งเจ้าท่าทราบตามมาตรา ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ที่ได้แจ้งก่อน
วันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๒.๑ และให้ด�าเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๓.	บทสรุป
  การพฒันาบ้านเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพือ่ความมุง่หมายท่ีจะเสรมิสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยในอดีตที่ผ่านมาน้ัน ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมไปเป็นจ�านวนมาก ส�าหรบัด้านทรพัยากรน�า้น้ัน ปัจจัยจากการพฒันาเศรษฐกจินอกจากจะท�าให้
เกิดมลพิษทางน�้าแล้ว ยังท�าให้เกิดปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้าอีกด้วย ซึ่งปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้านี้ 
เป็นปัญหาทีส่ะสมมาช้านานโดยไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างจริงจงั บดัน้ี ถงึเวลาแล้วทีท่กุภาคส่วนจะต้อง 
ร่วมมือร่วมใจกันเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและท�าลายแหล่งน�้าด้วยการก�าหนดมาตราการ
ทางกฎหมายโดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ของชุมชน ประชาชน และประโยชน์ของรัฐ  
และการก�าหนดมาตรการทางสังคม ให้สังคมช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและ 
ท�าลายแหล่งน�้าอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรน�้าเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยต่อไป
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
ในโลกยุคปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคก็เพ่ิมสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตรา 
ค่าจ้างขั้นต�่าที่จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ก�าหนดไว้ในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันน้ัน  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพของผู้ใช้แรงงานที่มีอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกิจดังกล่าว ดังน้ัน รัฐบาลจึงต้องมีการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้เพียงพอต่อการ 
ด�ารงชพีของลกูจ้างผูใ้ช้แรงงาน โดยอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีก่�าหนดขึน้ใหม่นี ้เป็นการก�าหนด 
เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมของแต่ละจังหวดั ซึง่แต่ละจังหวดัอาจมกีาร
ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่แตกต่างกันไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้น ๆ เป็นส�าคัญ   

ดงันัน้ คอลมัน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบันีจ้งึใคร่ขอน�าเสนอเรือ่ง “อตัรา
ค่าจ้างขั้นต�่ากับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแก่ลูกจ้าง 
ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากนายจ้าง 
ดังนี้

๑.	ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกของตลาดแรงงานเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ เพราะนายจ้างในฐานะผู้ซื้อแรงงานและ
ลกูจ้างในฐานะผูข้ายแรงงาน มอี�านาจต่อรองทีแ่ตกต่างกนัมากในสงัคมไทย ซึง่ท่ีผ่านมา 
จะพบว่ามีการรวมตวักันของลกูจ้างเพือ่เจรจาต่อรองขอให้นายจ้างปรบัขึน้ค่าแรงงาน 

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำกับปัญหำ	
กำรคุ้มครองแรงงำน
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แต่การเจรจาต่อรองก็ไม่เป็นผล ขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว และถึงแม้ลูกจ้าง 
จะมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแต่อ�านาจในการต่อรองของแรงงานก็มีน้อย 
อัตราค่าแรงงานจะถูกก�าหนดโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะแรงงานในภาค
ธุรกิจ SMEs มีโอกาสต่อรองน้อยมาก หรือแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็น
แรงงานส่วนใหญ่ นอกจากจะต่อรองไม่ได้แล้วยังท�าให้อ�านาจการต่อรองของแรงงาน
ในระบบลดลงไปด้วย เพราะนายจ้างสามารถที่จะเลือกรูปแบบการจ้างงานที่ตัวเอง 
จะได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะที่คนงานไม่สามารถเลือกได้        

 ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการก�าหนดในเรื่อง “ค่าจ้างลอยตัว” มาปรับใช้ 
กับลูกจ้าง เพราะถือว่าค่าจ้างลอยตัวน้ันเป็นค่าจ้างที่เกิดจาก 
การตกลงใจร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เต็มใจท�างาน  
ซึ่งความสามารถในการจ่ายค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับรายรับของสถาน
ประกอบกจิการ โดยเฉพาะกจิการขนาดใหญ่จะมศีกัยภาพในการ
จ่ายสงูกว่ากจิการขนาดเลก็ ส่วนกจิการส่งออกจะมรีายได้ผนัผวน
ตามค่าอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี การน�าค่าจ้างลอยตัวมาใช ้
จะต้องมีข้อมูลชัดเจนทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน 
ความเต็มใจในการจ้างงานและความเต็มใจท�างานของแรงงาน 
โดยต้องแยกตามประเภทและขนาดของกิจการ ส่วนทางด้านแรงงานก็ต้องแยกตาม
ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการท�างาน เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมและเป็นธรรม 
กบัทกุฝ่าย แต่การก�าหนดใช้ค่าจ้างลอยตวัในสภาวะทีล่กูจ้างกบันายจ้างไม่สามารถเจรจา
ต่อรองกันได้อย่างทัดเทียมนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
ทั้งแรงงานในระบบ ที่จะพบว่าอ�านาจต่อรองของแรงงานโดยรวมจะลดลง เนื่องจาก
เข้าไม่ถึงสิทธิในการรวมตัวเจราต่อรอง รวมทั้งแรงงานในภาคธุรกิจ SMEs หรือกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่าจะไม่มีหลักประกันในเรื่องของค่าจ้าง และจะถูกบีบให้
แข่งขันกนัรบังานในระดบัทีต่�า่ ส่วนในกลุม่แรงงานข้ามชาติจะถูกเอารดัเอาเปรยีบมากขึน้ 
เนื่องจากไม่มีอ�านาจในการเจรจาต่อรอง

  ในอดตีทีผ่่านมารฐับาลจึงเหน็ควรให้มกีารก�าหนด “อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่” 
ให้แก่ลกูจ้างผู้ใช้แรงงาน โดยในการก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�า่น้ันต้องยดึตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ที่ได้
ตราอนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๑ ว่าด้วยการก�าหนดค่าจ้างขั้นต�่า ซึ่งประเทศสมาชิกที่ให้
สตัยาบนัอนสัุญญาฉบับนี ้จะต้องก�าหนดระบบค่าจ้างขัน้ต�า่ขึน้มาใช้ส�าหรบัผูป้ระกอบ
อาชีพท่ีมีรายได้กลุ ่มต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น 
ขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและครอบครัว ความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง 
มาตรฐานความเป็นอยู่ในส่วนอื่นของระบบเศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ซึ่งต้องเป็นไปตามสภาพและความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ๑ โดยในการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าส�าหรับประเทศไทยนั้นจ�าเป็นต้องยึดตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบและเป็นหลักประกันขั้นต�่าให้แก ่
ผู้ใช้แรงงานได้มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการก�าหนดที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยอมรับ  
โดยรัฐบาลต้องเข้าไปส่งเสริมให้กลไกที่จะท�าให้การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นจริง เพราะ 
ค่าจ้างขัน้ต�า่มีความเก่ียวข้องกับหลกัประกันท่ีรฐับาลให้แก่แรงงานว่าเป็นรายได้ต�า่สดุ
ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้รับและเพียงพอแก่การยังชีพได้

 แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลในสมัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะมีนโยบายหรือ
มาตรการในการปรับค่าจ้างข้ันต�่าให้แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้ลูกจ้าง 
ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในการก�าหนด 
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอตัรา ๓๐๐ บาทต่อคน/ต่อวัน แต่ว่าค่าใช้จ่ายนัน้ก็ยงัไม่เพียงพอ 
กระทรวงแรงงานจึงได้มแีนวคดิเรือ่งการปรบัค่าจ้างให้แก่ผูใ้ช้แรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างระดับจังหวัด 
เสนอค่าจ้างที่ควรจะปรับเพ่ิมขึ้นส่งมายังคณะกรรมการค่าจ้างเพ่ือพิจารณา  
โดยเป็นการก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามพืน้ทีจั่งหวัด ทีส่อดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิ
ที่แท้จริงในจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงการน�าแนวทางอื่น ๆ มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง
ลอยตวั ค่าจ้างตามการพฒันาเศรษฐกจิ ๑๘ กลุม่จงัหวดั ค่าจ้างตามกลุม่อตุสาหกรรม 
และค่าจ้างในลักษณะผสมผสานหลายรูปแบบ๒ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อก�าหนด
อัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย

๒.	อัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่อตัรำใหม่ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง	
 คณะกรรมการค่าจ้างได้มกีารประชมุศกึษาและพจิารณาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั 

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่ลูกจ้างได้รับอยู่เดิม ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแก่
ลูกจ้างให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนัทีมี่การเปลีย่นแปลงของค่าครองชพีสงูขึน้ 
เพ่ือใช้บังคบัแก่นายจ้างและลกูจ้างทกุคน โดยมกีารก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่แทน
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าเดิม ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างขั้นต�่า  
(ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

   ๑อ�ามร เชาวลิต, “การก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�า่ของประเทศไทย”, สืบค้นจากเว็บไซต์ www.hrchonburi.or.th/files  

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.

   ๒บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์,“ค่าจ้างขั้นต�่า VS ค่าจ้างลอยตัว : ความเป็นธรรมของ “คนขายแรง” ใครก�าหนด?”,  สืบค้นจาก

เว็บไซต์ https://prachatai.com/journal/2015/06/59765 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
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อัตราค่าจ้างขั้นต�่ากับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

จุลนิติ

  ๔ค�าชีแ้จงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ (ฉบบัที ่๘). 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ส�าหรับในแต่ละจังหวัด 
ดังนี้ 

  (๑) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๑๐ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 (๒) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๘ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี

 (๓) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๕ บาท ส�าหรับในท้องที่ 
๔๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก�าแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ 
เชยีงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บงึกาฬ 
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ล�าปาง ล�าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สตูล สมทุรสงคราม สระแก้ว สโุขทยั สพุรรณบุร ีสรุนิทร์ หนองคาย 
หนองบัวล�าภู อ่างทอง อ�านาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
และอุบลราชธานี

 (๔) ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเงินวันละ ๓๐๐ 
บาท ส�าหรับในท้องที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี

 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด 

 แต่อย่างไรกด็ ีเพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนด
อัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ (ฉบบัที ่๘) 
นี ้คณะกรรมการค่าจ้างจงึได้จัดท�าค�าชีแ้จงให้ทราบโดยทัว่กัน๔ พร้อมทัง้ขอให้เจ้าของ
สถานประกอบกิจการยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยทั่วกัน ดังนี้  

 (๑) “อัตราค่าจ้างขั้นต�่า” หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�าหนดตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง 
มีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอส�าหรับแรงงาน 
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

เพือ่พฒันาฝีมอื๕ ๑ คน ให้สามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น

 (๒) การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ ๕ คน เท่ากัน

 (๓) ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่านั้น คณะกรรมการค่าจ้าง
ได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในมาตรา ๘๗ แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ดัชนี 
ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า 
และบรกิาร ความสามารถของธรุกจิ ผลติภาพแรงงาน ผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในการคาด
ประมาณอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของหลายประเทศ เช่น บราซิล คอสตาริกา มาเลเซีย และ
ฝรั่งเศส ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization 
: ILO) น�ามาแสดงเป็นกรณีตัวอย่างของสูตรที่ต่างประเทศยอมรับว่าสามารถดูแล
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ซ่ึงการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในคร้ังนี้จะท�าให้แรงงาน
เพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างาน) ที่เข้าสู ่ตลาดแรงงานใหม่ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแรงงานที่ท�างานในสถานประกอบการอยู่แล้วใน ๖๙ จังหวัด  
ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ตามประกาศดังกล่าว

 (๔) คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอ�านาจในการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าไปยังภูมิภาค โดยได้ต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ากรุงเทพ 
มหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าจังหวัด รวม ๗๗ คณะ  
เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ท�าหน้าที่เสนออัตรา 
ค่าจ้างขั้นต�่าของจังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
พื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอ
แนวทางการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า เพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์  
สูตรค�านวณอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของต่างประเทศ และพิจารณาเสนอสูตรค�านวณอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่าที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

  ๕คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขค�าว่า “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็น “แรงงาน 

เพือ่พฒันาฝีมอื (แรงงานทัว่ไปแรกเข้าท�างาน)” เพราะค�าว่า แรงงานไร้ฝีมอืก่อให้เกดิความรูส้กึท่ีไม่สร้างสรรค์ต่อแรงงานทีเ่พิง่เข้าสูต่ลาด

แรงงานว่าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือหรือไม่มีการพัฒนาตนเอง และในข้อเท็จจริงแรงงานไร้ฝีมือสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน ให้เป็นแรงงานกึง่ฝีมอื และหรอืแรงงานฝีมอืได้ หากมคีวามขยนั อดทน ตัง้ใจจรงิ และใฝ่เรยีนรู.้  
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อัตราค่าจ้างขั้นต�่ากับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

จุลนิติ

   ๖ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙. 

 (๕) การพิจารณาในครั้งนี้ เป็นการใช้ข้อมูลภาวการณ์ครองชีพในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 
(แรงงานทั่วไปแรกเข้าท�างาน) ในภาคอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกจิไทยไตรมาส ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขยายตวัร้อยละ ๓.๕ เร่งขึน้จากการขยายตวั
ร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรก และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๖  

และเม่ือพิจารณาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นในการครองชีพของผู้ใช้แรงงาน 
มีราคาสูงข้ึน ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและการขนส่ง  
และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ถงึแม้รฐับาลมมีาตรการช่วยเหลอืค่าของชพีของประชาชน  
เช่น รถเมล์ฟร ีการช่วยเหลอืค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด  
ซึง่ท�าให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนน้ีลดลงในระดบัหน่ึง 
แต่เพื่อรักษาอ�านาจซื้อของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เริ่มเข้า 
ท�างานใหม่ให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 (๖) การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างน้ีอยู่บน
พืน้ฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคดิเห็นของทกุฝ่าย ผลการพจิารณาจะน�า
ไปสูข้่อยติุทีเ่ป็นทีย่อมรับร่วมกนัของทกุฝ่าย เพือ่ให้นายจ้างสามารถประกอบธรุกจิอยูไ่ด้ 
ลูกจ้างสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

 (๗) อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการ 
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท�างานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มี 
การประกอบธุรกจิรวมอยูด้่วย นายจ้างซ่ึงจ้างลกูจ้างท�างานทีม่ไิด้แสวงหาก�าไรในทาง
เศรษฐกิจ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้าง
ที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปท�าที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งมิได้จ้าง
ลูกจ้างท�างานตลอดปี หรือมิได้ให้ลูกจ้างท�างานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรมดังกล่าว 

 (๘) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงนิให้แก่ลกูจ้างทกุคนไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด 
ส�าหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 
ถือว่านายจ้างรายนัน้ปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายค่าจ้างขัน้ต�า่แล้ว ส่วนนายจ้างรายใด
ที่ยังจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการด�าเนินการอยู่
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 (๙) อัตราค่าจ้างขั้นต�่าน้ีมุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้แรงงานเข้าใหม่เหล่านี้ สามารถด�ารงชีพ
อยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวการณ์ครองชีพในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�าหรับแรงงานที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น นายจ้างควร
พิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

๓.	กำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้ำงบำงประเภท
 คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติพิจารณาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
เหน็ชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมือ่วนัท่ี ๒๙ มถุินายน ๒๕๖๐  และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  
กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มวัีตถปุระสงค์บางประการเกีย่วกบัการก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ส�าหรบั
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา  
คนพกิาร และผูส้งูอาย ุเพือ่ให้มกีารส่งเสรมิการจ้างแรงงานและคุม้ครองแรงงานส�าหรบั
ลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท�างานที่แตกต่าง 
จากลูกจ้างทั่วไป ให้สามารถได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าว่า ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ให้คณะกรรมการค่าจ้างศกึษาและพจิารณาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัอตัราค่าจ้างทีลู่กจ้าง
ได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยค�านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ 
มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถ
ของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าจะก�าหนดให้ใช้
เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ และ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงานส�าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม
หรอืบางประเภท คณะกรรมการค่าจ้างอาจพจิารณาก�าหนดอตัราค่าจ้างข้ันต�า่เพือ่
ใช้ส�าหรบัลกูจ้างกลุม่นัน้หรอืประเภทนัน้ในกจิการ งานหรอืสาขาอาชพี ประเภทใด 
เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่
คณะกรรมการค่าจ้างก�าหนด นอกจากนี้ ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างทีล่กูจ้างได้รบัในแต่ละอาชพีตามมาตรฐานฝีมอืทีก่�าหนดไว้โดยวัดค่าทกัษะฝีมอื 
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ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก�าหนด๘

 ส�าหรับในการก�าหนดอัตราค่าจ้างให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อัตราค่าจ้างรายชัว่โมง ส�าหรบันักเรยีน 
นสิติ และนกัศกึษา (ฉบบัที ่๒) ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง 
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีความสอดคล้องกับ 
สภาพการท�างานรายช่ัวโมงในปัจจุบันของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา มากยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้ออกประกาศไว้๙  ดังนี้ 

 (๑) อตัราค่าจ้างรายชัว่โมง ส�าหรบันกัเรยีน นสิติ และ
นักศึกษา คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
ภายใต้สภาพเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในปัจจุบนั ซึง่ระบบ
การจ้างงานของบางสถานประกอบกิจการได้มีการจ้างงาน 
รายชั่วโมงตามความจ�าเป็นและประเภทกิจการ ประกอบกับมี
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่ประสงค์หารายได้พิเศษเพ่ิมขึ้น 
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงแรงงานที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ประเภทไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรียน
ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ และในช่วงวันปิดภาคเรียน

 (๒) อัตราค่าจ้างรายช่ัวโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะท�างานประเภท
ไม่เต็มเวลาในกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร  
งานห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซ้ือ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มี
ความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย 

 (๓) ก�าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
ชั่วโมงละ ๔๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ลักษณะงาน และสถานที่ท�างานที่ห้ามมิให้
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างาน ดังนี้ 

   (๓.๑) เงื่อนไขการจ้างงานประเภทไม่เต็มเวลา
      ๑) การจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลาของนักเรียน นิสิต และ

นกัศกึษา เป็นการจ้างงานนอกเวลาเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีน วนัเรยีนปกต ิไม่เกนิวันละ 

   ๘พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓.
     ๙ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างรายช่ัวโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป.
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๔ ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจ�าสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ ๖ 
ชั่วโมง และในช่วงวันปิดภาคเรียนไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง

     ๒) การแต่งกายในระหว่างการท�างาน ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดใน ๓ ประการ คือ แต่งเครือ่งแบบนักเรยีน นิสติ และนักศกึษา หรอืแบบฟอร์ม
ที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างานประเภทไม่เต็มเวลา 
หรือแบบฟอร์มท่ีสถานประกอบกิจการจัดให้แต่ให้มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างานประเภทไม่เต็มเวลา

     ๓)  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้นักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาที่ท�างานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า  
๑ ชั่วโมง และใน ๔ ชั่วโมง ต้องให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีเวลาพักอีก 
ตามที่นายจ้างก�าหนด

     ๔) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการเรียกหรือรับหลักประกัน
จากนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เช่น เงินประกัน ยึดบัตรประชาชน/บัตรประจ�าตัว
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นต้น 

     ๕) ห้ามมิให้สถานประกอบกิจการจ่ายค่าจ้างของนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา ให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ และพี่น้อง 

   (๓.๒) ลักษณะงานต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เส่ียง
อันตราย และไม่ใช่สถานที่ที่ห้ามมิให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท�างาน 

     ๑) สถานที่เล่นการพนัน
     ๒) สถานเต้นร�า ร�าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี

และประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
     ๓) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ น�้าชา หรือ

เครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกค้า
     ๔) สถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า 
     ๕) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือ 

เครือ่งดืม่อย่างอืน่จ�าหน่ายหรอืให้บรกิาร โดยมรีปูแบบอย่างหนึง่อย่างใด เช่น มดีนตรี  
มีการแสดง การร้องเพลงประกอบดนตรี มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น  
ยินยอมให้มีการนั่งกับลูกค้า หรือร้องเพลงกับลูกค้า เป็นต้น

   ในกรณีที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ระหว่างการท�างาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 (๔) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นข้อ
แนะน�าให้แก่สถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้แก่นักเรียน 
นิสิต และนักศึกษาที่ท�างานประเภทไม่เต็มเวลา โดยจะไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิต 
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อัตราค่าจ้างขั้นต�่ากับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

จุลนิติ

และนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สถาบันก�าหนดไว้ รวมทั้งที่ท�างานประจ�า (พนักงานทั่วไป)

บทสรุป
กล่าวโดยสรุป ส�าหรับบริบทของประเทศไทยน้ัน อัตราค่าแรงขั้นต�่าจะ

ก�าหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้างภายใต้ระบบไตรภาคี ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทน 
จากภาครัฐ และตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง ในอดีตการก�าหนค่าแรงขั้นต�่า
จะก�าหนดตามพื้นที่จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ 
ในแต่ละพื้นที่ แต่อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่แท้จริงกลับมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจการต่อรองของฝ่ายนายจ้างที่มีเหนือฝ่ายลูกจ้างจน 
กระทั่งมีการบังคับใช้นโยบายค่าแรงขั้นต�่าวันละ ๓๐๐ บาท  
ซึง่สามารถลดความเหลือ่มล�า้ของโครงสร้างค่าจ้างได้ค่อนข้างมาก 
โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแรงงานที่มีรายได้ต�่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเรียกร้องขอขึ้นค่าแรง 
ขั้นต�่าดูจะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากสังคม
เสมอมา โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญอย่างการใช้
นโยบายค่าแรงขั้นต�่า ๓๐๐ บาทต่อวัน อันน�ามาซ่ึงความกังวล
ต่าง ๆ  นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น 
เจ้าของกิจการจะแบกรับต้นทุนไม่ไหวจนต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิต 
ไปยังท้องถิ่นอื่นหรือประเทศอื่นที่ต้นทุนต�่ากว่า และสุดท้ายจะน�ามาซึ่งการตกงาน
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นผลดีต่อท้ังสังคมโดยรวมและต่อตัวแรงงาน 
ผู้เรียกร้องให้เกิดการขึ้นค่าแรงเอง 

ดงันัน้ การก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ จงึควรก�าหนดเพือ่ให้ได้ประโยชน์ด้วยกัน 
ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง หรือถ้ามีฝ่ายใดต้องเสียประโยชน์ก็ต้อง 
อยู่ในจุดที่ยอมรับร่วมกันได้มากที่สุด ไม่ใช่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ�าต้องแบกรับภาระ
เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ภาครัฐเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการจูงใจภาคธุรกิจ เช่น  
การใช้มาตรการภาษ ีเพือ่ให้ผู้ผลิตรูสึ้กว่าแม้จะต้องมต้ีนทนุเพิม่ขึน้จากการเพิม่ค่าแรง
ขั้นต�่า แต่ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทดแทนได้ นอกจากนี้ ต้องมีการเพิ่ม
ผลิตภาพทั้งทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยในส่วนของนายจ้างน้ัน ต้องได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ ๆ ในการผลิต ส่วนทางกลุ่มลูกจ้าง ต้องมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาคการศึกษาต้องเร่งผลิต
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด เพราะหากไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด แรงงานที่มีศักยภาพก็จะถูกผลักไปเป็นแรงงานที่มีค่าจ้างขั้นต�่า 
นอกจากนี้ จะต้องมีหน่วยงานในการติดตามดูแลค่าครองชีพเพื่อก�าหนดมาตรฐาน 
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

ในการจ้างงานที่ทุกภาคส่วนยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ้างงานในประเทศ  
การก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ให้แก่ลกูจ้างจงึเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงาน
ให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�างานที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อให้ลูกจ้างไม่ว่า
ประเภทใดก็ตามได้รับค่าตอบแทนในการท�างานเพียงพอต่อการด�ารงชีพในปัจจุบัน
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จุลนิติ162

“เพ่งโทษ”

พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

ก่อนที่เราจะไปเพ่งโทษใคร ให้เราอย่าลืมที่จะกลับมาดูตัวเรา

ความลืมตัวนี่แหละเป็นรากเหง้าของความทุกข์ 

ที่เราแต่ละคนกำาลังประสบอยู่
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

	 	 	 คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้	 ในวารสารจุลนิติฉบับที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้มีการสรุปสาระส�าคัญ 
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนมาตรา	๑	
ถึงมาตรา	 ๑๒	 ไปเรียบร้อยแล้ว	 ดังน้ัน	 คอลัมน์	 “เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	 ฉบับน้ี	 จึงขอน�าเสนอเรื่อง	 
“สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)”	 เพื่อให้ผู ้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระส�าคัญของ 
พระราชบัญญัติในส่วนที่เหลือทั้งหมด	ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยสาระส�าคัญ	ดังนี้

 ๑. ก�าหนดอ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าท ี่๑ 
   ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๓)
   - มาตรา ๑๘ อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้ 
   (๑)	 มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมาเพื่อให  ้
ถ้อยค�า	ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนงัสือ	หรอืส่งเอกสาร	ข้อมลู	หรอืหลกัฐานอืน่ใดทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถเข้าใจได้
   (๒)	 เรียกข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์จากผูใ้ห้บรกิารเก่ียวกบัการตดิต่อสือ่สารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
   (๓)		 สัง่ให้ผูใ้ห้บรกิารส่งมอบข้อมูลเกีย่วกับผูใ้ช้บริการทีต้่องเกบ็ตามมาตรา	๒๖๒	หรอืทีอ่ยูใ่น
ความครอบครองหรอืควบคมุของผูใ้ห้บรกิารให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือให้เก็บข้อมลูดงักล่าวไว้ก่อน

	 ๑พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บญัญตัว่ิา	 “พนกังานเจ้าหน้าที”่	
หมายความว่า	ผู้ซึง่รฐัมนตรแีต่งต้ังให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิี.้
	 ๒มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติว่า
	 “มาตรา	๒๖	ผูใ้ห้บรกิารต้องเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนันบัแต่วนัทีข้่อมลูนัน้เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์	
แต่ในกรณจี�าเป็น	พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะสัง่ให้ผูใ้ห้บรกิารผูใ้ดเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้เกนิเก้าสบิวันแต่ไม่เกนิสองปีเป็นกรณพีเิศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
	 ผูใ้ห้บรกิารจะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูของผู้ใช้บรกิารเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บรกิารนบัต้ังแต่เริม่ใช้บรกิารและต้องเกบ็
รกัษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนันบัตัง้แต่การใช้บรกิารสิน้สดุลง
	 ความในวรรคหนึง่จะใช้กบัผูใ้ห้บรกิารประเภทใด	อย่างไร	และเมือ่ใด	ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา
	 ผูใ้ห้บรกิารผู้ใดไม่ปฏิบตัติามมาตรานี	้ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท”.

สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)
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สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

จุลนิติ

   (๔)	 ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตอุนัควรเช่ือได้ว่ามีการกระท�าความผดิ	ในกรณทีีร่ะบบคอมพวิเตอร์น้ันยงัมไิด้อยูใ่นความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
   (๕)	 สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
   (๖)		 ตรวจสอบหรอืเข้าถึงระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพวิเตอร์	ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท�าความผิด	 หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็นให้ด้วยก็ได้
	 	 	 (๗)	 ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด	 หรือสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ท�าการถอดรหัสลับ	 หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
	 	 	 (๘)	 ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ�าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ 
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท�าความผิด
	 	 	 ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม	(๑)	 (๒)	และ	(๓)	ด�าเนินการภายในเวลา 
ไม่เกิน	 ๗	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอหรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนดซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่า	๗	 วัน	 และไม่เกิน	๑๕	 วัน	 เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร	ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจ้าหน้าที	่	ทัง้น้ี	รฐัมนตรอีาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก�าหนดระยะเวลาทีต้่องด�าเนนิการทีเ่หมาะสม
กับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
	 	 	 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
กระท�าความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตาม	(๑)	–	(๘)	ก็ได้
   -  มาตรา ๑๙ การใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) – (๘) พนักงาน
เจ้าหน้าทีต้่องยืน่ค�าร้องต่อศาลให้มคี�าส่ังอนญุาตก่อน	 โดยค�าร้องต้องระบเุหตอัุนควรเชือ่ได้ว่าบุคคลใด
กระท�าหรือก�าลังจะกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิด	 เหตุที่ต้องใช้อ�านาจ	 ลักษณะของ 
การกระท�าความผิด	 รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�าความผิดและผู้กระท�าความผิด	 
เท่าทีส่ามารถจะระบไุด้	ประกอบค�าร้องด้วย	ในการพจิารณาค�าร้องให้ศาลพจิารณาค�าร้องดงักล่าวโดยเรว็
	 	 	 เม่ือศาลมคี�าสัง่อนญุาตแล้ว	ก่อนด�าเนนิการตามค�าสัง่ของศาล	ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งส�าเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท�าให้ต้องใช้อ�านาจตามมาตรา	๑๘	(๔)	-	(๘)	มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน	 แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่	 
ณ	ที่นั้น	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระท�าได้
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จุลนิติ

	 	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด�าเนินการตามมาตรา	 ๑๘	 (๔)	 -	 (๘)	 ส่งส�าเนา
บนัทกึรายละเอยีดการด�าเนนิการและเหตผุลแห่งการด�าเนินการให้ศาลทีม่เีขตอ�านาจภายใน	๔๘	ช่ัวโมง 
นับแต่เวลาลงมือด�าเนินการ	 เพ่ือเป็นหลักฐานการท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิด	 ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิดและต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินกิจการของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ�าเป็น
	 	 	 การยึดหรืออายัดเท่าที่จ�าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
และผู้กระท�าความผิด	 นอกจากจะต้องส่งมอบส�าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้
เกิน	๓๐	วัน	มิได้	 ในกรณีจ�าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น	ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้	แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีก 
ไม่เกิน	 ๖๐	 วัน	 เมื่อหมดความจ�าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
	 	 	 อนึ่ง	หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ๒. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้มีค�าส่ังระงับการท�าให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
   - ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๔)
   ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที ่
โดยได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรอีาจย่ืนค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมเีขตอ�านาจ 
ขอให้มีค�าสัง่ระงับการท�าให้แพร่หลาย หรอืลบข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้ออกจากระบบคอมพวิเตอร์ได้
	 	 	 (๑)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 (๒)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่
ก�าหนดไว้ในภาค	๒	ลักษณะ	๑	หรือลักษณะ	๑/๑	แห่งประมวลกฎหมายอาญา
	 	 	 (๓)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน	 และเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาได้ร้องขอ
	 	 	 ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่ม ี
เขตอ�านาจขอให้มีค�าสั่งระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
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จุลนิติ

คอมพวิเตอร์ได้	ทัง้นี	้ให้น�าบทบญัญตัว่ิาด้วยคณะกรรมการทีมี่อ�านาจด�าเนินการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ 
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
	 	 	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ	
แต่ละคณะให้มกีรรมการจ�านวน	๙	คน	ซึง่	๓	ใน	๙	คน	ต้องมาจากผูแ้ทนภาคเอกชนด้านสทิธิมนษุยชน	
ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	
					 	 	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการของศาล	 ให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
	 	 	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค�าร้องก่อนได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จะยื่นค�าร้องก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้	แต่ทั้งนี้	ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

 ๓. ค�าจ�ากัดความของ “ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์”
   ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑๓ แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๕)
	 	 	 ชดุค�าสัง่ไม่พงึประสงค์	หมายถงึ	ชดุค�าสัง่ทีม่ผีลท�าให้ข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์
หรือชุดค�าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย	ถูกท�าลาย	ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงาน
ไม่ตรงตามค�าสั่ง	 หรือโดยประการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 เว้นแต่เป็นชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ 
ทีอ่าจน�ามาใช้เพือ่ป้องกนัหรือแก้ไขชุดค�าสัง่ดงักล่าวข้างต้น	ทัง้นี	้รฐัมนตรอีาจประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ก�าหนดรายชือ่	ลกัษณะ	หรอืรายละเอยีดของชุดค�าสัง่ไม่พงึประสงค์ซึง่อาจน�ามาใช้เพือ่ป้องกันหรือแก้ไข
ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้

 ๔. ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน 
(มาตรา ๑๖)
   - มาตรา ๒๒	ห้ามมิให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานสอบสวนในความผดิอาญาต่อกฎหมายอืน่
ซึง่ได้ใช้ระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพิวเตอร์	หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระท�าความผิด	 หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด

	 ๓มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๒๑	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค�าส่ังไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย	 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
อาจยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อขอให้มีค�าสั่งห้ามจ�าหน่ายหรือเผยแพร่	 หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
ระงบัการใช้	ท�าลาย	หรอืแก้ไขข้อมลูคอมพวิเตอร์น้ันได้	หรือจะก�าหนดเง่ือนไขในการใช้	มไีว้ในครอบครอง	หรือเผยแพร่ชดุค�าสัง่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวกไ็ด้
	 ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่ง	 หมายถึง	 ชุดค�าส่ังที่มีผลท�าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค�าส่ังอื่น 
เกิดความเสียหาย	 ถูกท�าลาย	 ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค�าสั่ง	 หรือโดยประการอื่นตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง	 เว้นแต่เป็นชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าส่ังดังกล่าวข้างต้น	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีอาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดรายชื่อ	 ลักษณะ	 หรือรายละเอียดของชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าสั่ง 
ไม่พึงประสงค์ก็ได้”.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

อาญาตามกฎหมายอืน่เปิดเผยหรอืส่งมอบข้อมลูคอมพิวเตอร์ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์	หรอืข้อมลู
ของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ให้แก่บุคคลใด
	 	 	 ทั้งนี้	 มิให้ใช้บังคับกับการกระท�าเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา	๑๘	 วรรคสอง	 หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการด�าเนนิคดกีบัพนกังานเจ้าหน้าทีเ่ก่ียวกับการใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบหรอืกับพนกังาน
สอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 โดยมิชอบหรือเป็นการกระท�า
ตามค�าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
	 	 	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 
๓	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
  - มาตรา ๒๓	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่น 
ซึง่ได้ใช้ระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพวิเตอร์	หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรอืเป็นส่วนหนึง่ในการกระท�าความผดิ	หรอืมข้ีอมลูคอมพิวเตอร์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการกระท�าความผดิอาญา
ตามกฎหมายอื่น	 ผู้ใดกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู ้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๑	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
   - มาตรา ๒๔	 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูล 
ของผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา	๑๘	และเปิดเผยข้อมูลนั้น 
ต่อผู้หนึ่งผู้ใด	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
  -  มาตรา ๒๕	 	 ข้อมูล	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 ให้อ้าง
และรับฟังเป็นพยานหลกัฐานตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืกฎหมายอืน่
อันว่าด้วยการสืบพยานได้	แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ	มีค�ามั่นสัญญา	ขู่เข็ญ	หลอกลวง	
หรือโดยมิชอบประการอื่น

 ๕. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
  - ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๗)
	 	 	 “มาตรา	๒๖	ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน 
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	แต่ในกรณีจ�าเป็น	พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน	๙๐	วัน	แต่ไม่เกิน	๒	ปี	 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้
	 	 	 	 	 	 	 	 ฯลฯ	 	 	 	 	 ฯลฯ”
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สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

จุลนิติ

 ๖. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเจ้าหน้าที่
   เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง และวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๘)
   ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี อาจได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
	 	 	 ในการก�าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้อง
ค�านึงถึงภาระหน้าทีค่วามรูค้วามเชีย่วชาญ	 ความขาดแคลน 
ในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่	 หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงาน 
ออกจากระบบราชการเป็นจ�านวนมาก	 คุณภาพของงาน	 และการด�ารงตนอยู ่ในความยุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย

 ๗. ค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก�าหนดโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
   เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้	 รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
	 	 	 (๑) การสืบสวน	 การแสวงหาข้อมูล	 และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 (๒) การด�าเนินการตามมาตรา	๑๘	วรรคหนึ่ง	(๔)	-	(๘)	และมาตรา	๒๐
	 	 	 (๓)	 การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้

 ๘. บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
หรือประกาศที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
	 	 	 การด�าเนินการออกระเบียบหรือประกาศดังกล่าว	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน	 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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จุลนิติ

	 บทสรุป
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม	 คือ	 พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ในหลายประการด้วยกัน	 อาทิ	 ก�าหนดฐาน 
ความผิดขึ้นใหม่	 และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม	 รวมทั้งบทก�าหนดโทษของความผิดดังกล่าว	 
การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการท�าให้แพร่หลาย	 หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์	
ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ	ซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมทั้งในส่วนของผู้รักษาการตามกฎหมาย	ทั้งนี้	 ก็เนื่องมาจาก
เหตุผลดังที่เคยน�าเสนอไปแล้วว่า	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร	์ 
พ.ศ	๒๕๕๐	มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ในปัจจบัุน	ซึง่มรีปูแบบการกระท�าความผดิทีม่คีวามซับซ้อนมากขึน้ตามพฒันาการ 
ทางเทคโนโลยีซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 รวมทั้ง 
การเฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ของประเทศ	จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น	ดังนั้น	 ผู้ที่สนใจจึงควรศึกษา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว	 เพื่อสามารถเข้าใจเน้ือหาสาระของกฎหมาย	 และเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง	 ตลอดจนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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พระไพศาล วิสาโล

(www.facebook.com/visalo)

ปราศจากโคลนตม

ดอกบัวอันงดงาม ย่อมมิอาจเกิดขึ้นได้ฉันใด

ปราศจากความทุกข์

ปัญญาหรือความรู้แจ้ง ก็มิอาจเกิดขึ้นได้ฉันนั้น
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หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา 
ของประเทศญี่ปุ่น 

ความน�า

    ในห้วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๐ ถึงปี ค.ศ. ๑๙๔๖ 
ก่อนที่สงครามโลกคร้ังที่ ๒ จะยุติลงนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้มีองค์กร 
ที่ ใช ้อ�านาจทางนิติบัญญัติ ได ้แก ่  “The Imper ial Diet”  
ซึง่ประกอบด้วย สภาฐานันดร   (House of Peers)  และสภาผูแ้ทนราษฎร  
(House of Representatives) ตามรฐัธรรมนญูแห่งจกัรวรรดญิีปุ่่น  
ค.ศ. ๑๘๘๙ (Constitution of the Empire of Japan 1889)  
สภาฐานันดรในขณะน้ันประกอบด้วย สมาชกิทีส่มเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงแต่งตัง้จากพระบรมวงศานวุงศ์ ขนุนางสบืตระกูลในระบบศักดนิา
ดั้งเดิมและบุคคลชั้นสูงอื่น ๆ ต่อมาภายหลัง เมื่อประเทศญี่ปุ ่น 
ต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของกองบญัชาการสงูสดุแห่งฝ่ายสมัพนัธมติร (Supreme 
Commander for the Allied Powers (SCAP)) ฝ่ายบริหาร 
ของกองบญัชาการฯ ทีม่สีหรฐัอเมรกิาในฐานะประเทศผูช้นะสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ สหรัฐอเมริกาได้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แก่
ประเทศญี่ปุ่นและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๔๖๑  
และมีผลใช้บังคับในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

๑Hans H. Baerwald, Japan’s Parliament: an introduction, (New York: Cambridge University Press, 2010), 
pp. 1-13. และ INTER-PARLIAMENTARY UNION, JAPAN Sangiin (House of Councillors)  LAST ELECTIONS[online]. 2016. 
Available from: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2162_E.htm [2017, May 15].  

ตอนท่ี ๑
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 รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้แก่ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ อนัได้ประกาศใช้ 
เม่ือวนัท่ี ๓ พฤศจกิายน ค.ศ. ๑๙๔๖ และมผีลใช้บงัคบัเป็นรฐัธรรมนูญเมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ 
จากนั้นได้มีการเรียกประชุมสภา “ไดเอท” (DIET) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เป็นครัง้แรก เมือ่วันที ่๒๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗๒ ดงันัน้ นบัแต่ ค.ศ. ๑๙๔๗ เป็นต้นมา เมือ่ได้มกีาร 
ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญ่ีปุน่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ สิน้สดุลง  
สภาไดเอทจงึได้จดัตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูในฐานะองค์กรฝ่ายนติิบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกรฐัสภา 
ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนท้ังหมด๓ เพือ่ให้มีทีม่าทีย่ดึโยงกบัประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตย๔ ในลักษณะเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา

 ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบการปกครองใน “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary System) อันมี
สาระส�าคัญ คอื รฐัสภาเป็นองค์กรทีม่อี�านาจอธิปไตยตามแนวความคดิเรือ่งอ�านาจสงูสดุเป็นของรฐัสภา 
ดังนั้น รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาจึงไม่มีการแบ่งแยกอ�านาจองค์กรผู้ใช้อ�านาจอย่างเคร่งครัด
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร อีกนัยหนึ่งน้ัน 
คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่ได้รับการแบ่งอ�านาจมาจากรัฐสภา และได้รับการแต่งตั้ง สนับสนุน และ
ให้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งโดยการลงมติของรัฐสภาอีกด้วย๕  

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐสภาแบบที่มีรูปแบบสองสภา 

(Bicameral system)

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้สถาปนาระบบรัฐสภา และจัดให้มี  
รัฐสภาแบบสองสภา (Bicameral system) ขึ้น โดยก�าหนดให้ “สภาไดเอท” เป็นองค์กรสูงสุด 
แห่งอ�านาจรัฐในทางนิติบัญญัติ สภาไดเอทจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและ 
มีอ�านาจในการบัญญัติกฎหมายแต่เพียงองค์กรเดียว อันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งมีที่มา องค์ประกอบ ตลอดจนบทบาทอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยทั้ง ๓ องค์กร  
ตามแนวคดิว่าด้วยการแบ่งแยกอ�านาจ พบว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรญีปุ่น่  ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้  
สภาไดเอทเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ  คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจบริหาร และให้ศาล 
เป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจตุลาการ และก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสามในลักษณะที่ตรวจสอบ
และถ่วงดลุซึง่กนัและกนั (Checks and balances) เพือ่เป็นหลกัประกันสทิธิและเสรภีาพของประชาชน 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรต้ีองรบัผดิชอบต่อสภาไดเอท 

๒House of Councillors, The National  Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.12.
๓House of Councillors, A Brief History[online]. 2017. Available from:   http://www.sangiin.go.jp/eng/guide/

history/ index.htm. [2017, May 15].
๔นันทวัฒน์  บรมานันท์, การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. ๒๕๕๔), หน้า ๕๕.
๕มานิตย์  จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔-๔๕.
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และสภาไดเอทเป็นองค์กรทีเ่ลอืกสมาชกิรฐัสภาคนหนึง่ขึน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี สภาผูแ้ทนราษฎร 
เพียงองค์กรเดียวเท่านั้นที่มีอ�านาจในการเสนอญัตติและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี (Motion of  
No-Confidence) ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ ส�าหรับความ
สัมพันธ์ระหว่างสภาไดเอทและศาลนั้น พบว่าศาลมีอ�านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายทีส่ภาไดเอทให้ความเหน็ชอบ ในขณะทีส่ภาไดเอทน้ันมอี�านาจในการถอดถอนผูพ้พิากษา
ให้ออกจากต�าแหน่งได้๖ 
 เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วพบว่ามีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มีวุฒิสภา 
ในฐานะสภาทีส่องท่ีมบีทบาทอ�านาจหน้าทีค่ล้ายคลงึกับวุฒิสภา (House of Senate) ของสหรฐัอเมรกิา 
โดยก�าหนดให้มีทีม่าจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและมอี�านาจหน้าทีใ่กล้เคยีงกับสภาผูแ้ทนราษฎร
ค่อนข้างสูง๗ นอกจากนี้ วุฒิสภาของญ่ีปุ่นยังเป็นสภาที่สองที่มีอ�านาจหน้าที่และบทบาทค่อนข้างมาก 
ที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นองค์กรฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ 
และสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันัน้ จงึสามารถอธบิายเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มวีฒิุสภาในประเทศญีปุ่น่
ได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญ่ีปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ มีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้วุฒิสภา 
เป็นที่สภาที่สองที่มีบทบาทในการทักท้วงหน่วงเหนี่ยวฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
กลัน่กรองกฎหมาย และตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบรหิารให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ท้ังยังก�าหนดให้ 
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกต้ังท้ังหมดเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ม ี
ความชอบธรรมตามแนวความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ดงันัน้ แนวความคิดว่าด้วยการก�าหนดให้องค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัมิรีปูแบบสองสภาของญีปุ่น่นัน้ 
ก็มีขึน้เพือ่ก�าหนดให้มวีฒุสิภา (The House of Councillors) เป็นสภาทีส่องในสภาไดเอทโดยมีบทบาท
อ�านาจหน้าที่เป็นสภากลั่นกรองที่มีบทบาทสูงมากในการกลั่นกรองกฎหมายที่ค่อนข้างเด่นชัด ทั้งนี้  
ในกรณทีีม่มีตคิวามเหน็แตกต่างกนัระหว่างสองสภา สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นสภาท่ีมอี�านาจเหนอืกว่า 
เพราะเหตวุ่า รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�าหนดให้ในกรณทีีส่ภาทัง้สองมคีวามเหน็ 
ต่างกนัอนัไม่อาจเหน็พ้องกนัได้แม้ได้ผ่านกลไกของคณะกรรมาธกิารร่วมกนัของทัง้สองสภาแล้วเช่นกนั 
มติของสภาผู้แทนราษฎรย่อมถือเป็นมติของสภาไดเอทในที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

ที่มาและองค์ประกอบของวุฒิสภา

 โดยที่สภาไดเอท (The Diet) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 
และวุฒิสภา (House of Councillors)๘ ซึ่งได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก 
การเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน จ�านวนทัง้สิน้ ๒๔๒ คน (๑๔๖ คน มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต  

๖House of Councillors, Relationship between the Diet and the Cabinet[online]. 2017. Available from:  
http://www.sangiin.go.jp/eng/guide/relation/index.htm [2017, May 15].

๗Hans H. Baerwald, p. 18.
๘The Constitution of Japan 1946, Article 42.;
“The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.”
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และอีก ๙๖ คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายเลือกตั้งก�าหนด๙ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น	 ค.ศ.	 ๑๙๔๖	 ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนครึ่งหนึ่ง 
หมดวาระลงในทกุระยะเวลา	๓	 ปี๑๐	ทัง้น้ี	 นับแต่วาระแรกทีป่ระกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีปุ่น่	
ค.ศ.	 ๑๙๔๖	 ได้ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนกึ่งหนึ่งส้ินสุดลงเมื่อครบ
ระยะเวลา	 ๓	 ปี๑๑	อันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาที่จะมีสมาชิก
วุฒิสภาส่วนหนึ่งพ้นจากต�าแหน่งทุก	๒	ปี	 เพื่อความต่อเนื่องของวุฒิสภา	 (continuity)๑๒	นอกจากนี้	
การก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยเป็นตัวแทนจากเขตพ้ืนที่
การปกครองก็ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากแนวคิดว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 
ในระบบสหพันธรัฐด้วยเช่นกัน๑๓ 

(โปรดติดตามตอนต่อไป)
 

๙The Constitution of Japan 1946, Article 43. 
		“Both	Houses	shall	consist	of	elected	members,	representative	of	all	the	people.
		The	number	of	the	members	of	each	House	shall	be	fixed	by	law.”
๑๐The Constitution of Japan 1946, Article 46. 
“The	term	of	office	of	members	of	the	House	of	Councillors	shall	be	six	years,	and	election	for	half	the	

members	shall	take	place	every	three	years.”
๑๑The Constitution of Japan 1946, Article 102.;
“	The	term	of	office	for	half	the	members	of	the	House	of	Councillors	serving	in	the	first	term	under	this	

Constitution	shall	be	three	years.	Members	falling	under	this	category	shall	be	determined	in	accordance	with	law.”
๑๒Hans	H.	Baerwald,	p.	19.
๑๓Tadano	Masahito,	The	Case	for	Equal	Representation	in	the	Upper	House,	[online].	2015.	Available	

from:		http://www.nippon.com/en/in-depth/a04404/.[2016,	January	15].
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(www.facebook.com/visalo)

ความทุกข์ยากวันนี้ มาเพื่อที่จะผ่านเลยไป

อย่ายึดมันเอาไว้ และก็อย่าปล่อยมันผ่านไปเฉย ๆ

เก็บบางเสี้ยวส่วนมาแปรเป็น “อาหาร” 

แก่ปัญญาและจิตใจของเราบ้าง
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https://www.tpqi.go.th
สถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ  (องค์ ก ารมหาชน ) 
(Thailand Professional Qualification Institute 
(Public Organization)) หรือ สคช. จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันคุณวุฒิ วิ ชาชีพ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท า
มาตรฐานวิชาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่ง เสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบาย
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีภารกิจในการก ากับ
และพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท
สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
รวมถึ งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้านการประกันภัย

จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
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www.labai.or.th

http://www.jitarsabank.com

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (The Land Bank Administration Institute 
(Public Organization)) หรือ บจธ. จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร 
ที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
โดยมีภารกิจหลัก คือ การกระจายการถือครองที่ดิน 
การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน การจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน รวมทั้งรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือใช้สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่าง ๆ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนให้มีที่ดินท ากิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพ่ือ
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม

ธนาคารจิตอาสา เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
โดยมีภารกิจหลัก ๓ ส่วน คือ ระบบธนาคารเวลา 
(TimeBank) การปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation
and Training) และอาสาสัมพันธ์ (Volunteer Relation
Management) เป็นเว็บไซต์ที่ เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคน
เข้ามาประกาศความตั้ ง ใจที่ จะแบ่ งปัน เวลา
ให้กับสั งคม ธนาคารจิตอาสาจะมี ระบบแนะน า
กิจกรรมอาสาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ 
แ ล ะ แ บ บ แ ผ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ล ะ เ ว ล า ว่ า ง 
ซึ่งภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ ได้แก่ กู้ภัยและฟ้ืนฟู
จากภัยพิบัติ ศาสนาและปฏิบัติธรรม เด็กและเยาวชน 
ผู้สู งอายุและครอบครัว สุนัข แมวและสัตว์ เลี้ยง 
รวมถึ งหั ตถกรรมและงานฝี มื อเย็ บปั กถั กร้ อย 
อีกทั้ งมีบริการเสริมความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ 
เ ต รี ยมคว ามพร้ อม ให้ กั บอาสาและองค์ ก ร 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาขั้นตอนฝากเวลา
เป็นอาสาได้ที่เว็บไซต์นี้
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