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บรรณาธิการแถลง

 

 ว�รส�ร “จุลนิติ” ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน – ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้  
ท�งกองบรรณ�ธิก�รได้พจิ�รณ�เหน็ถงึคว�มสำ�คญัในประเด็นเก่ียวกับก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของกฎหม�ย 
(ex post evaloution of legislation) ซึ่งเป็นหลักก�รสำ�คัญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ม�ตร� ๗๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำ�หนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหม�ยเพียงเท่�ที่จำ�เป็น และยกเลิก
หรอืปรบัปรงุกฎหม�ยทีห่มดคว�มจำ�เป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภ�พก�รณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อก�รดำ�รงชวีติ
หรอืก�รประกอบอ�ชพีโดยไม่ชกัช้�เพือ่ไม่ให้เป็นภ�ระแก่ประช�ชน...” และม�ตร� ๗๗ วรรคสอง ซึง่กำ�หนดให้ 
“...เม่ือกฎหม�ยมผีลใช้บงัคบัแล้ว รฐัพงึจดัให้มกี�รประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหม�ยทกุรอบระยะเวล�ทีก่ำ�หนด 
โดยให้รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒน�กฎหม�ยทุกฉบับให้สอดคล้องและเหม�ะสม 
กับบริบทต่�ง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป” รวมทั้งหลักก�รปฏิรูปประเทศด้�นกฎหม�ยต�มม�ตร� ๒๕๘ ค.  
ด้�นกฎหม�ย (๑) ประกอบกบัได้มหีน่วยง�นทัง้ในภ�ครฐัและภ�คเอกชนต่�งกไ็ด้มคีว�มพย�ย�มสร้�งแนวท�ง
ก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของกฎหม�ยเพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบันของประเทศไทย อ�ทิ ก�รที่ 
น�ยกรัฐมนตรีได้มีคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง 
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�เพื่อกำ�กับก�รปฏิรูปกฎหม�ย มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหม�ย  
หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดคว�มจำ�เป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อก�รประกอบอ�ชีพ 
เพื่อไม่ให้เป็นภ�ระแก่ประช�ชน ปรับปรุงกฎหม�ยที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติและก�รปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนก�รที่สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) ได้เสนอแนวท�งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พ 
ในก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของกฎหม�ยด้วยก�ร “สงัค�ยน�กฎหม�ย (Regulatory Guillotine)” ซึง่เป็นกลไก 
ที่หล�ยประเทศนำ�ม�ปรับใช้ เช่น ส�ธ�รณรัฐเก�หลี หรือส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม เป็นต้น

 ดังน้ัน เพื่อให้ทร�บถึงที่ม�ของแนวคว�มคิด หลักก�รสำ�คัญในก�รทบทวนคว�มเหม�ะสม 
ของกฎหม�ย แนวท�งปฏิบัติอันเกี่ยวกับก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของกฎหม�ยและสภ�พปัญห�และ
อุปสรรคที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงประสบก�รณ์และแนวท�งก�รทบทวนคว�มเหม�ะสม 
ของกฎหม�ยในลักษณะของก�ร “สังค�ยน�กฎหม�ย (Regulatory Guillotine)” ในน�น�อ�รยประเทศ 
ตลอดจนเพื่อให้ทร�บถึงแนวท�งก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของกฎหม�ยที่มีคว�มสอดคล้องกับสภ�วก�รณ์
ปัจจุบันของประเทศไทย จึงได้ขอคว�มอนุเคร�ะห์เพ่ือทำ�ก�รสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร ตลอดจน
ทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อง�นด้�นนิติบัญญัติของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ในประเด็นเรื่อง  
“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปประเทศ” จ�ก น�ยดิสทตั  โหตระกิตย์ สม�ชกิสภ�นติิบญัญติัแห่งช�ติ และเลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รกฤษฎกี� และ ดร.เดอืนเด่น  นคิมบรริกัษ์ ผูอ้ำ�นวยก�รวจิยั ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รระบบเศรษฐกจิ 
ฝ่�ยวจิยัเศรษฐกจิร�ยส�ข� สถ�บนัวจิยัเพือ่ก�รพฒัน�ประเทศไทย (ทดีอี�ร์ไอ) สำ�หรบับทคว�มท�งวชิ�ก�รอืน่ ๆ  นัน้ 
ใคร่ขอเสนอบทคว�มเรื่อง “หลักเกณฑ์ก�รใช้ระบบคณะกรรมก�รในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย”  
โดย กองหลกันติบิญัญตั ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี� และสำ�หรบัเนือ้ห�ในส่วนอืน่ยงัคงเข้มข้นด้วยข้อมลู
ท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยที่เป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนิติบัญญัติของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติอีกม�กม�ย

 กองบรรณ�ธิก�รขอขอบคุณผูอ่้�นทกุท่�นทีไ่ด้กรณุ�ตดิต�มผลง�นของว�รส�ร “จลุนติ”ิ ด้วยดเีสมอม�  
ซึ่งเร�พร้อมที่จะทำ�หน้�ที่คัดสรรบทคว�มและสร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนำ�เสนอแก่ผู้อ่�นทุกท่�นต่อไป    
    
                                                                       กองบรรณ�ธิก�ร 

                                                                               พฤศจิก�ยน ๒๕๖๐
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พระราชด�ารัส

	 ทกุคนย่อมปรารถนาให้บ้านเมอืงมคีวามผาสกุมัน่คง	และประชาราษฎร 

ส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู ่ดีสมอัตภาพ.	ความปรารถนานี้มิใช่จะเกิด 

มีขึ้นเองได้	แต่หากทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเสริมสร้างขึ้น	ด้วยการเร่งรัด

ปฏิบัติหน้าที่ของตน	 ให้สนับสนุนส่งเสริมกันโดยพร้อมเพรียง	 ให้ส�าเร็จผล 

ตรงตามเป้าหมาย.	ในโอกาสพเิศษนี้	ข้าพเจ้าจงึใคร่ขอให้ท่านทัง้หลาย	ตลอดจน 

ประชาชนชาวไทยทั่วหน้า	 ได้ตั้งความคิดจิตใจให้แน่วแน่หนักแน่นอยู ่ใน

ความสัจสุจริต	 และความขยันหมั่นเพียร.	 ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม 

และพงึประสงค์นัน้	คอื	ความเพยีรทีจ่ะก�าจดัความเสือ่มให้หมดไป	และระวังป้องกนั 

มิให้เกิดขึ้นใหม่	อย่างหนึ่ง	กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญ 

ให้เกดิขึ้น	และระวงัรกัษามใิห้เสือ่มสิ้นไป	อย่างหนึง่.	ความเพยีรทัง้สองประการนี้	 

เป็นอุปการะอย่างส�าคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงาน.	ถ้าทุกคนในชาติจะได้ 

ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว	ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้น 

พร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม.	ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษา 

ความเป็นปรกตมิั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจรญิรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา.

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่สมาคมไทยอาสาในสหรัฐอเมรกิา

เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ	๕๐	ปี
พระต�าหนักจติรลดารโหฐาน

วันที่	๗	มถิุนายน	พุทธศักราช	๒๕๓๙
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 เพื่ิอพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”
 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร .................................................................... ๑
 • นายดิสทัต โหตระกิตย ์................................................................................................ ๔ 
  สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 
 • ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์........................................................................................... ๑๑ 
  ผู้อำ�นวยก�รวิจัย ด้�นก�รบริห�รจัดก�รระบบเศรษฐกิจ
  ฝ�่ยวิจัยเศรษฐกิจร�ยส�ข� สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (ทีดีอ�ร์ไอ)

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
 • สรปุผลก�รประชุมคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๙ สงิห�คม ๒๕๖๐ 
  วันที ่๕ วันที ่๑๒ วันที ่๑๙ วันที ่๒๖ กันย�ยน ๒๕๖๐ 
  และก�รประชุมคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๓ ตลุ�คม ๒๕๖๐. ............................................... ๑๙

บทความทางวิชาการ
 • หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                               
  โดย กองหลักนิติบัญญัติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ......................................... ๒๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • ก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม�ยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติม�ตร� ๗๗ 
  และม�ตร� ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ............................................ ๔๗

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
 • ร่�งพระร�ชบัญญัติเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก พ.ศ. ....  ....................................... ๖๗

๔ ๑๑

สารบัญ

๔๗
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๑๔๗

แนะน�ากฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
 • พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...... ๙๑

สรุปค�าพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหา                                       
ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
 • คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
  เรื่อง คดีพิพ�ทเกี่ยวกับก�รที่หน่วยง�นท�งปกครองหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
  กระทำ�ก�รโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ละเลยต่อหน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
  ให้ต้องปฏิบัติและก�รกระทำ�ละเมิดหรือคว�มรับผิดอย่�งอื่นของหน่วยง�น
  ท�งปกครองหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ อันเกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย
  (ละเมิดอำ�น�จศ�ล) ...................................................................................................... ๑๒๑
 • บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐                               
  เรื่อง แนวท�งก�รออกประก�ศกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมมลพิษจ�กแหล่งกำ�เนิด
  ต�มม�ตร� ๕๕ แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ 
  พ.ศ. ๒๕๓๕ .................................................................................................................. ๑๒๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • ก�รตรวจสอบคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่�งพระร�ชบัญญัต ิ................................ ๑๓๓

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • ก�รทำ�หนังสือสัญญ�ที่ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ� 
  ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ .............................................. ๑๓๗                

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • ร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง พ.ศ. .... 
  ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดเก็บภ�ษีทรัพย์สิน ...................................................... ๑๔๗

๙๑ ๑๓๗
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๑๖๙

สารพันปัญหากฎหมาย
 • ก�รปล่อยชั่วคร�ว : ม�ตรก�รติดต�มจับกุมผู้หลบหนี
  จ�กก�รปล่อยชั่วคร�วโดยศ�ล ..................................................................................... ๑๕๙

เกร็ดกฎหมายน่ารู้
 • ปัญห�ภ�ระจำ�ยอมในที่ดินต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย.์............................. ๑๖๙

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
 • ชุด วุฒิสภ�ของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ ๒ อำ�น�จหน�้ที่ในก�รตร�กฎหม�ย .................. ๑๗๕

แนะน�าเว็บไซต์ 
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) (https://www.studentloan.or.th),                  
  สถ�บันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) (https://www.slri.or.th), 
  สถ�บันโรคผิวหนัง (http://www.inderm.go.th) และ 
  Thai MOOC (https://www.thaimooc.org) ............................................................ ๑๘๕  

สารบัญ

๑๕๙ ๑๗๕
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 1

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

	 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 (ex	 post	 evaloution	 of	
legislation)	นั้น ถือเป็นมาตรการที่ส�าคัญประการหนึ่งในด้านการใช้บังคับกฎหมาย 
โดยเฉพาะการทีจ่ะท�าให้กฎหมายน้ัน ๆ  มเีน้ือหาสาระและกลไกของกฎหมายทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผลของทัศนคติ 
ของมหาชน พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม  
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระบบเศรษฐกิจ การเมอืงการปกครอง สภาพภมูอิากาศ
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการด�าเนินการให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายอยู่เสมอ ทั้งน้ี ก็เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั่นเอง
 อย่างไรกด็ ีเมือ่พจิารณาถงึแนวทางปฏิบตัอัินเก่ียวกับการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย ส�าหรบัในกรณขีองประเทศไทยแล้ว นัน้ จะพบว่าทีผ่่านมาไม่ได้มมีาตรการใด 
ที่ก�าหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในบทบัญญัติของกฎหมาย จึงส่ง
ผลท�าให้การเสนอให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อ

เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๐2 จุลนิติ

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”

เสนอของเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นไปโดยสะดวก 
เป็นหลักและบางครั้งก็ไม่ได้ค�านึงถึงพลวัตที่เกิดขึ้น จึงท�าให้กฎหมายหลายฉบับนั้น 
มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นสภาพปัญหา 
และอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดยรวม แม้ต่อมาจะได้มกีารตราพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ เพื่อเป็นกลไกผลักดัน 
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบ 
ระยะเวลา รวมทั้งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการดังกล่าว 
ที่ชัดเจน โดยก�าหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบ ๕ ปี หรือจะท�าก่อน ๕ ปีก็ได้หากเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้น หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียน 
หรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่กีย่วข้องหรอืจากประชาชนทัว่ไป และรฐัมนตรผีูร้กัษาการ 
เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร หรือเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือในกรณีที่ปรากฏว่าไม่ได้มีการบังคับใช้หรือ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับก็ตาม แต่กลไกดังกล่าวนี ้
ยังได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยหรือไม่ เพียงใด   
 ในเรื่องนี้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
ได้บัญญัติหลักการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ใน	 มาตรา	 ๗๗	 วรรคหนึ่ง	 
ซึง่ก�าหนดให้ “รฐัพงึจัดให้มีกฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น	และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย 
ทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์	หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ 
หรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน...” และมาตรา	๗๗	 
วรรคสอง	 ตอนท้าย ซึ่งก�าหนดให้ “...เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	 รัฐพึงจัดให้ 
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	 โดยให้รับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย	 เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบับรบิทต่าง	ๆ 	ทีเ่ปล่ียนแปลงไป”	รวมถงึการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย 
ตามมาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ซึ่งได้ส่งผลให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ได้
มีความพยายามสร้างแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้บรรลุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาทิ การที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งต้ัง “คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
เพื่อก�ากับการปฏิรูปกฎหมาย”	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 3

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

ต่อการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได้เสนอแนวทางทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย	(Regulatory	Guillotine)”	ซึ่งเป็นกลไก
ที่หลายประเทศน�ามาปรับใช้ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก หรือสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น
 ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอท�าการ 
สมัภาษณ์และรบัฟังความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะในประเดน็ 
เรือ่ง “การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย นายดิสทัต	 โหตระกิตย์	 สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และ	 ดร.เดือนเด่น		 
นิคมบริรักษ์	 ผู ้อ�านวยการวิจัย	 ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจฝ่ายวิจัย 
เศรษฐกจิรายสาขา	สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(ทดีอีาร์ไอ) ทัง้นี ้เพือ่ให้ทราบ 
ถึงที่มาของแนวความคิด หลักการส�าคัญในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและสภาพปัญหา 
และอุปสรรคที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์และแนวทาง
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในลักษณะของการ “สังคายนากฎหมาย 
(Regulatory Guillotine)” ในนานาอารยประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของปริมาณ
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถศึกษา
และติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติ ฉบับนี้
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัต ิ
ที่ผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ : การทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายมีที่มาจากแนวโน้มของประเทศซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบ 
Civil Law ซึ่งมีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรจ�านวนเพิ่มมากข้ึน 
เรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป จึงได้มีการคิดค้นมาตรการในการ 
ตรวจสอบเพือ่ทบทวนกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูว่่ายงัคงมคีวามจ�าเป็น 
และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ ถ้าไม่เหมาะสม 
จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร และหากหมดความจ�าเป็นแล้วก็สมควร 
ยกเลิกเสีย เพราะกฎหมายเป็นภาระทั้งแก่ภาครัฐผู้มีหน้าที่บังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นภาระแก่ประชาชนผู ้อยู ่ใต้บังคับ 
ของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รัฐใช้อ�านาจในการควบคุม  
การประกอบการของภาคเอกชนผ่านระบบการอนุญาต ซึ่งประเทศ 
ต่าง ๆ  ทัว่โลก ได้น�าแนวคดิดงักล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยสร้างกลไก 
ในการตรวจสอบความจ�าเป็นของการมกีฎหมายเพือ่น�ามาใช้กบักฎหมาย
ทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูแ่ละกฎหมายทีจ่ะเสนอให้มขีึน้ใหม่ ทัง้น้ี มกีลไกส�าคัญ 
ส�าหรบักระบวนการก่อนการตรากฎหมาย คอื “การวเิคราะห์ผลกระทบ 
ในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Assessment : RIA)  
ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด เรื่อง Deregulation ที่ต้องให้รัฐลดบทบาท 
จากการเป็นผูค้วบคมุเอกชนในด้านการค้าและธรุกิจ โดยวธิกีารอนญุาต  

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นายดิสทัต  โหตระกิตย์๑

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

อนมุตั ิเป็นการให้รฐัมหีน้าทีเ่พยีงก�ากบัดแูลเท่านัน้ และมกีลไกส�าหรบักระบวนการหลงัจากทีม่กีฎหมาย
มผีลใช้บังคบัแล้ว คอื “การประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย” (Ex post evaluation of legislations) 
จึงจะก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้และการทบทวนความ
เหมาะสมของมาตรการในเรื่องนั้น ๆ

ส�าหรับพัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวในประเทศไทยน้ัน อาจแบ่งได้เป็นสองช่วง กล่าวคือ  
ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้และภายหลังรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว กล่าวคือ ก่อนรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะ 
ที่เป็นองค์กรซึ่งท�าหน้าที่ในการตรวจสอบร่างกฎหมายของรัฐบาล เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู ้เสนอร่างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของตน มักจะไม่ได้ 
ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ ๒ ประการ กล่าวคือ     

(๑) ประการแรก การไม่ได้พิจารณาถึงความจ�าเป็นว่าสมควรจะต้องมีการออกกฎหมาย 
ใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่เมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการออกกฎหมายมาเพื่อจะอ�านวย 
ความสะดวกแก่การบังคับการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังไม่มีการน�าแนวคิดเรื่อง 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มาใช้ หรือหากมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียก็มิได้น�ามาใช้ประกอบการพิจารณาอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย 
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท�าการตรวจสอบความจ�าเป็น 
ก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมาย (Checklist) ต่อคณะรัฐมนตรี แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้น�ามาใช ้
เพื่อวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง 

(๒) ประการที่สอง เมื่อมีการตราและบังคับใช้กฎหมายแล้วมิได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมายว่ายงัสอดคล้องกับความต้องการหรอืความเปลีย่นแปลงของสงัคมหรอืไม่ ซ่ึงก่อให้เกดิ 
ผลเสียตามมาหลายประการด้วยกนั เช่น ท�าให้กฎหมายมจี�านวนมากเกินความจ�าเป็น เกิดความซ�า้ซ้อน 
ของกฎหมาย สร้างต้นทุนแก่รัฐและเอกชน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ เกิดการลิดรอนสิทธิ 
ของประชาชน หรือเป็นช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายทั้งระบบและได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
เริ่มโดยการกระตุ ้นให้หน่วยงานผู ้เสนอร่างกฎหมายด�าเนินการตรวจสอบความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมาย (Checklist ๑๐ ประการ) อย่างจริงจังยิ่งขึ้น ปรับปรุงคู่มือตรวจสอบความจ�าเป็น
ในการตรากฎหมาย และแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ช่วยให้มีการพิจารณาคุณภาพของกฎหมายได้ดีข้ึน
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ทั้งน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว
และเห็นชอบให้ตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้ึนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบกฎหมายที่อยู ่ในความ 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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รับผิดชอบทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ ซ่ึงต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ และก�าหนดให้รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามกฎหมายมีหน้าที่จัดให้มี 
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในทุก ๆ ๕ ปีที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ หรือเมื่อเห็นว่า 
จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย หรือได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน หรือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
หรือเมื่อปรากฏว่ามิได้มีการใช้บังคับหรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 
เพื่อพิจารณาคุณภาพของกฎหมาย และน�าไปสู่การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท�าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและท�าให้ประเทศ 
มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ได้มีการ 
จัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง 
จ�านวน ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงอีกจ�านวนหนึ่ง 
รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ หน่วยงานแจ้งข้อมูลมายังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรากฏว่ามีกฎหมาย 
ทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชกฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ รวมทั้ งสิ้นมากกว ่า ๗,๐๐๐ ฉบับ ในการนี้  
มีกฎหมายเป็นจ�านวนกว่า ๗๐๐ ฉบับที่ยังไม่ได้แจ้งก�าหนดระยะเวลาที่จะทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นอกจากน้ี ยังพบปัญหาในเรื่องการด�าเนินการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ยังไม่สอดคล้องกับขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ เช่น  
ไม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปหรือเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ส่งผลให้การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
มาจากมุมมองของหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว ไม่ได้รับทราบถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้การตรวจสอบผลกระทบในการตรากฎหมายและการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายถูกยกระดับความส�าคัญด้วยการน�าหลักการมาบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตราดังกล่าวได้ก�าหนดกลไก 
การปฏริปูด้านกฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ ก�าหนดให้รฐัพงึมกีฎหมายเท่าทีจ่�าเป็น ต้องมกีารด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย ต้องจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อน 
การตรากฎหมาย และจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายภายหลงัมกีารใช้บงัคบักฎหมายแล้ว  
อีกทั้งก�าหนดให้มีการควบคุมเนื้อหาของกฎหมายโดยให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่าที่จ�าเป็น และในการก�าหนดโทษทางอาญาในกฎหมาย 
พึงท�าได้เฉพาะความผิดอาญาร้ายแรงเท่านั้น รวมถึงการก�าหนดให้มีการก�าหนดระยะเวลา 
ในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
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แนวทางปฏิบัติในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายภายหลังที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้แล้วนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนา 
กฎหมายได้ด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�าร่างกฎหมาย พ.ศ. ....  
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ตามแนวทาง 
ของมาตรา ๗๗ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร ่งด ่วน” ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการพัฒนากฎหมาย  
เป ็นประธานกรรมการ โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ  
ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ในระยะเร่งด่วนเป็นจ�านวน ๒ เรื่อง เรื่องแรก คือ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศที่ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และเรื่องที่สอง คือ  
การทบทวนความเหมาะสมของกลไกของกฎหมายทีใ่ช้ระบบควบคมุผ่านการอนมุตัหิรอืการให้ใบอนุญาต
หรือขึ้นทะเบียน  โดยให้มีระบบอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าที่จ�าเป็น

	จุลนิติ	 :	 ขอทราบถึงประสบการณ์และแนวทางการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” ของนานา
อารยประเทศว่ามีหลกัการและรูปแบบอย่างไร และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับประเทศไทย
ได้หรอืไม่ เพยีงใด

นายดิสทัต	 	 โหตระกิตย์	 : การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วยแนวทาง 
Regulatory Guillotine นั้น มีลักษณะเป็นการยกเลิกกฎหมายแบบฉับพลันเป็นจ�านวนหลายฉบบั 
พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดบ้างสมควรจะต้องยกเลิก 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

หรือปรับปรุงใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่ากระบวนการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายตามปกติ และเป็น
แนวทางที่หลายประเทศได้น�ามาปรับใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายของประเทศตน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้ยกเลิกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ  
เป็นจ�านวนกว่า ๕,๐๐๐ ฉบับ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นจ�านวนกว่า ๒,๕๐๐ ฉบับ จากจ�านวน 
กฎหมายที่มีอยู่กว่า ๑๑,๐๐๐ ฉบับ ซึ่งผลที่ได้จากการยกเลิกและแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิด 
ประโยชน์ทั้งด้านการสร้างงาน ลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับภาครัฐ ลดภาระของภาครัฐ  
การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และจ�านวนผู ้ว ่างงานลดลง และต่อมาได้มีการออก
กฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้ง Regulatory Reform Committee และการออกกฎหมายเก่ียวกับ 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย แต่ทั้งนี้ การที่ประเทศเกาหลีใต้สามารถด�าเนินการในเรื่องนี ้
ได้ประสบผลส�าเร็จก็เนื่องมาจากทุกภาคส่วนได้มีความเห็นพ้องต้องกันในการน�าแนวทางดังกล่าว 
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

ดงันัน้ การจะน�าแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วย Guillotine Approach 
มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาด้วยว่าสภาพการณ์และลักษณะของ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในประเทศพร้อมที่จะรองรับกระบวนการแบบนี้หรือไม่ และทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐได้มีความเห็นพ้องด้วยกับแนวทางดังกล่าวด้วยหรือไม่ รวมถึงต้องแน่ใจ 
ด้วยว่าเมื่อได้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดแล้วการท�าภารกิจตามที่กฎหมายน้ันก�าหนดไว้ยังคงสามารถ 
ด�าเนินการต่อไปได้ โดยสามารถใช้กฎหมายเรื่องอ่ืนหรือใช้มาตรการทางบริหารด�าเนินการได ้
โดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้ การยกเลิกกฎหมายฉบับใดจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด 
รอบคอบด้วยว่าจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองของการด�าเนินการของภาครฐัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 
ฉบับที่จะยกเลิกด้วย

จลุนติิ : เพ่ือให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู ในทศันะของท่านเหน็ว่า
ควรมีแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย่างไร และเพือ่พฒันากฎหมาย 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ท่านเห็นว่ากฎหมายลักษณะใดบ้าง 
ที่อาจไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งควรจะต้องปรับปรุง 
หรอืยกเลกิโดยเร่งด่วน

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ : ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเรียนว่า 

ด้วยบทบาทและภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันมีเป้าหมายหลัก คือ การตรากฎหมาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องตาม 

หลกันติธิรรมและเพือ่สร้างเสรมิความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

จงึย่อมส่งผลให้มกีารตรากฎหมายเป็นจ�านวนหลายฉบบั ประกอบกบัระยะเวลาทีจ่�ากดัในการปฏบิตัหิน้าที ่

ของสภานติิบัญญติัแห่งชาติ ท�าให้กฎหมายทีต่ราขึน้บางฉบบัอาจไม่ได้ผ่านการด�าเนินการวเิคราะห์วจิยั 
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อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากนัก หรืออาจไม่ได้รื้อโครงสร้างกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ แต่อย่างไรก็ดี  

ในการตรากฎหมายหรือปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๗๗ นั้น ก็จะต้องพิจารณาถึงหลักการส�าคัญของรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย ซึ่งมีแนวทาง 

ในการพิจารณาคือ การจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น การตรากฎหมายต้องมุ่งคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) มากกว่าจ�านวน (Quantity) ของกฎหมายที่ตราขึ้น และ

ต้องมีกระบวนการเพื่อให้ประชาชนยอมรับกฎหมายอย่างเป็นระบบ 

 ส�าหรับลักษณะของกฎหมายที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือยกเลิกโดยเร่งด่วน นั้น ทางส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา จะพิจารณาศึกษากฎหมายที่มิได้มีการใช้บังคับหรือมิได้มีการปฏิบัติตาม 

เป็นล�าดับแรก และล�าดับต่อมาจะพิจารณาศึกษากฎหมายในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นปัญหาส�าคัญ

เร่งด่วนของประเทศ อาทิ การพิจารณาศึกษาถึงสภาพปัญหากรณีสภาวการณ์กฎหมายอาญาเฟ้อ  

(Over-criminalisation) ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง  

“คณะอนุกรรมการด�าเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์ 

จากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย” โดยคณะอนุกรรมการชดุนี ้

ได้มีแนวทางการด�าเนินการโดยศึกษากฎหมายที่ก�าหนดโทษอาญาโดยไม่จ�าเป็น และยกตัวอย่าง

กฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการน้ี ได้เสนอหลักเกณฑ์ในการก�าหนดการกระท�าที่เป็น 

ความผิดอาญา (Criminalisation) ไว้ด้วยเพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ ซึง่เมือ่ 

ได้หลกัเกณฑ์ในการก�าหนดโทษอาญาแล้ว หากเห็นว่ากฎหมายใดไม่ควรก�าหนดโทษอาญาก็จะพิจารณา 

เปลี่ยนเป็นโทษในรูปแบบอื่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะก�าหนดโทษทางปกครองแทน และอาจจ�าเป็นต้องม ี

กฎหมายกลางว่าด้วยการด�าเนินคดีที่มีโทษปรับทางปกครอง เพื่อเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับ 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

การปรับทางปกครองในท�านองเดียวกันกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่น�าไปใช้กับกระบวนการออกค�าสั่งทางปกครองที่ออกตามกฎหมายต่าง ๆ

 จลุนติ ิ: บทสรปุส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

นายดิสทัต โหตระกิตย์ : เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันได้มีเครื่องมือที่รองรับ 
การตรวจสอบผลกระทบในการตรากฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทีเ่พิม่มากข้ึน 
กว่าในอดีตทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นการบญัญตัหิลกัการเรือ่งการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย 
และเรือ่งการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ในรฐัธรรมนูญ การมคีณะกรรมการพฒันากฎหมาย
เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยว่ากฎหมายใดมีบทบัญญัติไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยและสมควรปรับปรุงแก้ไข 
หรือสมควรมีกฎหมายใดขึ้นใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป  
และการมีคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาปรับปรุง 
หรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 ดังนั้น จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ฝ ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติควรที่จะร่วมกันผลักดัน 
อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั เพือ่ให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุกลไกตามกฎหมายต่าง ๆ  ให้มคีวามเหมาะสม  
และปรบัเปลีย่นบทบาทของภาครฐัจากผูค้วบคมุ (Controller) การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ผ่านการอนมุตัิ  
อนุญาต ออกใบอนุญาต ฯลฯ มาเป็นผู้ส่งเสริมหรืออ�านวยความสะดวก (Facilitator) แก่เอกชน 
ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการต่าง ๆ  และเป็นกรรมการคอยก�ากับดแูล (Regulator) ให้ผูป้ระกอบการสามารถ 
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ รวมทั้งบังคับให้มีการท�า RIA และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นระบบ ซ่ึงในส่วนน้ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ม ี
ความรับผิดชอบในการจัดอบรม การสัมมนา และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทั้งภาครัฐ คือ หน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่สนอร่างกฎหมาย ภาคเอกชน และประชาชน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด 
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จุลนิติ

 

จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวคิด และแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีส�าคัญอันเก่ียวกับการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน 

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : แนวคิดในการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ผ่านมาน้ัน มีที่มาจากความพยายาม 
ของรัฐบาลในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธรุกิจ (Ease of Doing Business) ทีธ่นาคารโลก (World Bank) 
ได้จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เนื่องจากเป็นตัวแปร 
ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงต่อการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ  
โดยหลกัเกณฑ์ทีส่�าคญัในการพจิารณาของธนาคารโลกมอียู ่๔ ประเดน็หลกั 
ได้แก่ ขั้นตอนในการด�าเนินการที่ง่ายและสะดวก (Easier) ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการที่ต�่า (Cheaper) กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อ 
ต่อการด�าเนินการ (Smarter regulations) และมรีะยะเวลาในการด�าเนนิ
การที่รวดเร็ว (Faster) 

	ท้ังนี้	 จากดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในป	ี 
ค.ศ.	 ๒๐๐๙	ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยอยู่ในล�าดับที่	 ๑๒	 
ซึง่หากเปรยีบเทียบกบัในปี	ค.ศ.	๒๐๑๖	หรอืเมือ่ปีท่ีผ่านมา	ท่ีประเทศไทย 
ได้รับการจัดอันดับโดยอยู่ในล�าดับที่	๔๖	จะพบว่าประเทศไทยได้รับ 
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนให้เหน็ว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มกีารปรบัปรงุหรอืยกเลกิ
เพื่อให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือเพียงพอ ด้วยเหต ุ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ผูอ้�านวยการวจิยั ด้านการบรหิารจดัการระบบเศรษฐกจิฝ่ายวจิยัเศรษฐกจิรายสาขา สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ).

ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์๑

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ดังกล่าวจงึท�าให้รฐับาลได้ตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบ
ธรุกิจทีด่ขีึน้ อนัเป็นทีม่าของการก�าหนดหลกัการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มี 
กฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น	และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์	หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให ้
เป็นภาระแก่ประชาชน...” และมาตรา ๗๗ วรรคสอง ตอนท้าย ซึ่งบัญญัติว่า “...เมื่อกฎหมาย 
มีผลใช้บังคับแล้ว	 รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	 
โดยให้รบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย	เพือ่พฒันากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป”  รวมถึงการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามมาตรา 
๒๕๘ ค. (๑) ที่ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการ
เพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกนัการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ

 ส�าหรับแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้น พบว่ารัฐบาล 
ชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างได้มีความพยายามในการสร้างมาตรการในการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือการด�ารงชีวิตของประชาชน โดยบางส่วน 
มีความคืบหน้าไปพอสมควร แต่บางส่วนอาจยังไม่เหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
ทีมี่กฎหมายเป็นจ�านวนมาก ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มคี�าสัง่ส�านักนายกรฐัมนตรทีี ่๔๖/๒๕๔๔ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ”	
จ�านวน ๒๔ คน ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่พิจารณาศึกษากฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เพื่อเสนอให้ยกเลิก
หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันสมัย หรือด�าเนินการยกร่างขึ้นใหม่ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ

4-18-MAC6.indd   12 12/27/17   9:47 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 13

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

บังคับใช้กฎหมายส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การปกครอง ซึง่ผลงานทีส่�าคญัของคณะกรรมการชดุนีคื้อ	การยกเลกิกฎหมายท่ีล้าสมยัหรอืเป็นอปุสรรค 
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๔๗	ฉบับ๒  และการก�าหนด “หลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) ๑๐ ประการ” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเสนอให้มกีฎหมาย ยกร่างกฎหมาย และพจิารณากฎหมาย ต้องตอบค�าถาม 
ตามทีก่�าหนดไว้ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการน�าหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย หรอื “Regulatory 
Impact	Analysis” หรือเรียกโดยย่อว่า “RIA” ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของประเทศ 
ในกลุม่องค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรอื OECD เพือ่มาปรบัใช้เป็นกลไกหลกั
ในการเสนอร่างกฎหมาย 

 อย่างไรกด็ ีแม้ประเทศไทยจะมหีลกัเกณฑ์ในการจดัท�า	RIA	ท่ีเป็นมาตรฐานสากล	แต่คณุภาพ
ของรายงานทีจั่ดท�าขึน้จริงนัน้ในทางปฏบิติัยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ทัง้น้ี เน่ืองจากสภาพ
ปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการท�า RIA ทีถ่กูต้อง	กล่าวคอื	การท�า	RIA	 
ของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นขั้นตอน	 “ภายหลังเมื่อมีการยกร่างกฎหมาย”	 ซึ่งตามหลักการ 
ทีถู่กต้องแล้วในการท�า	RIA	ควรด�าเนนิการ	“ก่อนการยกร่างกฎหมาย”	เพราะหากท�า	RIA	ภายหลงัทีม่ี 
การร่างกฎหมายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากนัก เนื่องจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเนื้อหาสาระของกฎหมายมาตั้งแต่แรก ดังนั้น จึงไม่สามารถปรับปรุง
แก้ไขเนือ้หาของกฎหมายได้เท่าทีค่วร และหน่วยงานทีเ่สนอกฎหมายทีย่งัไม่เข้าใจต่อกระบวนการ RIA  
อาจจะมองว่าการท�า RIA เป็นอุปสรรค มิใช่เครื่องมือที่จะช่วยให้กฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์
หรือได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในการท�า RIA ยังขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

๒พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖.
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ของผู ้มีส่วนได้เสียและของสาธารณชน รวมทั้งยังขาดหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
และติดตามคุณภาพของการท�า RIA ซ่ึงในที่สุดกระบวนการในการวิเคราะห์ผลกระทบในการ 
ออกกฎหมาย หรือการท�า RIA จะเป็นเพียงเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเท่านั้น

 เมือ่พจิารณาแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทยน้ัน ทีผ่่านมาแม้จะมคีวามพยายามในการ 
ก�าหนดมาตรการเพือ่ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอยูบ้่าง แต่ก็ยงัไม่ได้มมีาตรการใดทีก่�าหนดให้ 
ต้องมีการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในเนือ้หาหรอืบทบญัญตัขิองกฎหมาย จนกระทัง่ 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	จงึได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘๓ 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่เป็นกลไกผลกัดนั 
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา 
รวมทั้งเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ที่ชัดเจน โดยมีสาระส�าคัญในการก�าหนดให้ผู ้รักษาการตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 มีหน้าที่จัดให้มี 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบ	๕	ปี	หรือจะทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
ก่อน	๕	ปีก็ได้หากเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายน้ัน หรือเมื่อได้รับ 
หนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป และรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะน้ันมีเหตุผลอันสมควร หรือเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย หรือในกรณทีี่ปรากฏว่ามิไดม้ีการบงัคบัใช้หรือปฏิบตัิตามกฎหมาย
เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 

 จลุนติ ิ: ในทศันะของท่านเหน็ว่า กลไกในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อสภาวการณ์เกี่ยวกับ
จ�านวนกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่ เพียงใด

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : แม้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้มีการพิจารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหรือบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งเพื่อให้มี 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทีช่ดัเจน ซ่ึงเป็นหลกั
การที่ดีก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ก�าหนดให้ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที ่
จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หากเปรียบเทียบจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

๓อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ประกอบกบั 
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยพระราชกฤษฎกีาฉบบันี ้ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๕๘  
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป.
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จะพบว่าในการเสนอให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ถ้าก�าหนดให้ภาครัฐเป็นผู้เสนอ 
ในการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายจะท�าได้ส�าเร็จเพียงแค่ร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนกฎหมายท่ีควรจะ 
ปรบัปรงุหรอืยกเลิกอย่างแท้จรงิ เพราะหน่วยงานของรฐัต้องการจะรกัษาอ�านาจทีม่อียูต่ามกฎหมายไว้ 
จึงเห็นว่ากลไกการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว ้
ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจจะยังไม่เหมาะสม 
หรือเพียงพอต่อสภาวการณ์เกี่ยวกับจ�านวนกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีกฎหมาย 
เป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ กระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจงึควรให้บคุคลภายนอก 
(third party) ที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายด้วย

 จุลนิติ : ขอทราบถึงประสบการณ์และแนวทางการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” ของนานา
อารยประเทศว่ามหีลกัการและรูปแบบอย่างไร และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ได้หรือไม่ เพียงใด

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : “การสังคายนากฎหมาย” (Regulatory Guillotine) 
เป็นกลไกส�าหรับพิจารณากฎหมายจ�านวนมากในครั้งเดียวเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นอีกต่อไป 
และปรับปรุงกฎหมายให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามมากขึ้น โดยใช้วิธีการที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต�่า  
และมส่ีวนร่วมจากสาธารณะ โดยมีหลกัการส�าคญั คอื กฎหมายใดทีไ่ม่จ�าเป็นจะถกูยกเลกิ ส่วนกฎหมาย
ที่จ�าเป็นแต่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจหรือการด�ารงชีวิตของประชาชนจะถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด 
ขั้นตอนหรือความยุ่งยากซับซ้อนลง (simplified) ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวหากประสบความส�าเร็จ
ย่อมจะช่วยลดต้นทุนและความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจที่เกิดจากกฎหมาย ท�าให้เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลงทุน และการสร้างงาน

 ในส่วนการน�าแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้วยการสังคายนากฎหมาย 
(Regulatory Guillotine) มาปรบัใช้กบัประเทศไทยนัน้ สิง่ทีม่คีวามแตกต่างจากแนวทางการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมายที่ผ่านมาก็คือ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจะต้องไม่อยู่ภายใต ้
การด�าเนนิการจากหน่วยงานผูบ้งัคับใช้กฎหมายแต่เพยีงภาคส่วนเดียวดังเช่นท่ีผ่านมา	เพราะกลไก 
การด�าเนนิการ	Regulatory	Guillotine	จะมคีณะท�างานกลาง	(Guillotine	Unit)	ซึง่ได้รบัการแต่งต้ัง 
จากรัฐบาลเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 และกฎหมายที่เข้าสู่การด�าเนินการจะถูกพิจารณา 
จาก	๓	ภาคส่วน	คือ 

 ๑)	หน่วยงานผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	
	๒)	ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง	และ	
	๓)	คณะท�างานกลาง	
 ภายหลังการพิจารณาทั้ง ๓ ภาคส่วนแล้ว คณะท�างานกลางจะจัดท�าข้อเสนอแนะโดย 

แบ่งกฎหมายออกเป็น	๓	กลุ่ม	 คือ	๑)	คงเดิม	๒)	ยกเลิก	และ	๓)	ปรับปรุง เพื่อที่คณะรัฐมนตรี 
จะได้น�าเรื่องเข้าสู ่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
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“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

ตามข้อเสนอแนะของคณะท�างานกลางต่อไป 
ซึ่งเป็นกลไกที่หลายประเทศได้น�ามาปรับใช้ เช่น  
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐ 
สงัคมนยิมเวียดนาม เป็นต้น แต่ประเทศทีโ่ดดเด่น 
มากที่สุดคือ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายภายในประเทศด้วยวธิ ี
สงัคายนากฎหมายเพือ่ความอยูร่อดของเศรษฐกจิ 
ของประเทศในช่วงภายหลังวิกฤตกิารเงนิในเอเชยี 
เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในการสังคายนากฎหมาย
ของสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งดังกล่าวใช้ระยะ 
เวลาเพียงแค่ ๑๑ เดือน ท�าให้เกาหลีใต  ้
สามารถยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็นไปได ้
ประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนกฎหมายที่มีอยู ่
ทัง้หมดกว่า ๑๐,๐๐๐ ฉบบั และปรบัปรงุกฎหมาย 
ได้อีก ๑ ใน ๔ ส่วนของจ�านวนกฎหมายที่มีอยู่ 
ทั้งหมด ส่งผลต่อจัดอันดับความยากง่ายในการ 
ประกอบธุรกิจของประเทศเกาหลีใต้ให้มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเดิมในปี ค.ศ. ๒๐๐๙  
ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ ๒๐  
แต่ล่าสดุในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ สาธารณรฐัเกาหลไีด้รบัการจัดอันดบัความยากง่ายในการประกอบเศรษฐกจิ
เป็นอันดับที่ ๕ 

 จุลนิติ : เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในทัศนะของท่าน
เห็นว่าควรมีแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอย่างไร และเพื่อพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทของประเทศ ท่านเหน็ว่ากฎหมายลกัษณะใด
บ้างท่ีอาจไม่มคีวามจ�าเป็นอกีต่อไป หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งควรจะต้องปรับปรุง 
หรือยกเลิกโดยเร่งด่วน

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : ส�าหรับแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
เพือ่ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญน้ัน ปัจจุบนัคงต้องฝากความหวงัไว้กับ “คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาก�ากับการปฏิรูปกฎหมาย”	ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดน้ีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยคณะกรรมการฯ มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั  
ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 17

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ปรบัปรงุกฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศ  
ซึ่งคณะกรรมการ ดังกล่าว ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ 

 ระยะแรก	 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  
เพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศที่ดีข้ึน  
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

	ระยะที่สอง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและการให้ 
ใบอนุญาต (permit and licensing) เน่ืองจากกลไกตามกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ 
จ�านวนมากยงัใช้ระบบควบคมุผ่านการอนุมตั ิอนุญาต หรอืออกใบอนุญาต ฯลฯ กับการประกอบกจิการ
เกือบทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งสร้างต้นทุนในการบังคับใช้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้นทุนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
ทั้งที่ค�านวณเป็นเงินได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบค�าขออนุญาต ค่าค�าขอต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต เป็นต้น และต้นทุนที่ไม่สามารถค�านวณเป็นเงินได้ เช่น เวลาที่ต้องใช้ 
ในการด�าเนินการ แต่อุปสรรคที่ส�าคัญคือ การเข้าถึงฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
และการให้ใบอนญุาตดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกฎหมายล�าดบัรอง ซึง่ปัญหาดงักล่าวคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาก�ากับการปฏิรูปกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ การก�าหนดเงื่อนไขว่า “กฎหมาย 
ทีจ่ะใช้กบัประชาชนทกุฉบบั	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัหิรอืกฎหมายล�าดบัรองลงมา	 
จะต้องขึ้นทะเบียนกลางไว้ทั้งหมด	ซึ่งเป็นทะเบียนท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงโดยระบบออนไลน์ได	้ 
และสามารถค้นหากฎหมายได้ตามหมวดหมู	่ส่วนกฎหมายฉบบัใดท่ีไม่ปรากฏในฐานข้อมลูทะเบยีน
กลางดังกล่าว	จะไม่สามารถบังคับใช้ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ใดได้	ตามบทบัญญัติของ	มาตรา	๘	 
แห่งพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึง่ระบไุว้ว่า	“ข้อมลูข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ 
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ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน�ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณ 
แก่ผูใ้ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ัน้จะได้รูถ้งึข้อมลูข่าวสารนัน้ ตามความเป็นจรงิมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” 
ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลกฎหมำยทั้งระดับพระรำชบัญญัติและกฎหมำย
ล�ำดับรองลงมำ อันจะทรำบได้แน่นอนว่ำกำรอนุมัติและกำรให้ใบอนุญำตได้ปรำกฏอยู่ในกฎหมำย 
ฉบับใดบ้ำง 

 ระยะที่สาม การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้ำนควำมมั่นคง  
ดำ้นสังคม หรือด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ : กำรบัญญัติหลักกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ รวมถึงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
เพื่อกำรปฏิรูปกฎหมำย นับว่ำเป็นแนวโน้มที่ดีส�ำหรับกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย 
ของประเทศไทย แต่อย่ำงไรกต็ำม กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยย่อมกระทบต่ออ�ำนำจหน้ำที ่
ของหน่วยงำนผู ้มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย จึงเป็นเรื่องธรรมดำที่จะเกิดแรงต้ำนจำกเจ้ำหน้ำที่ 
หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยด้วยกำรสงัคำยนำ
กฎหมำย ซึ่งเป็นกลไกส�ำหรับพิจำรณำกฎหมำยจ�ำนวนมำกในครั้งเดียวในลักษณะกำรเสนอให้ยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมำยทั้งหมด (Omnibus) โดยให้ผู้มีอ�ำนำจเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นคณะรัฐมนตร ี
และรัฐสภำ ที่จะต้องพิจำรณำเพื่อคัดเลือกว่ำต้องกำรหรือไม่ต้องกำรกฎหมำยฉบับใด ตำมรำยชื่อ
กฎหมำยทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำเท่ำนัน้ โดยไม่มกีำรพจิำรณำแยกส่วนเน้ือหำของกฎหมำยเป็นรำยมำตรำ 
จึงเป็นเร่ืองที่กระท�ำได้ยำกขึ้นไปอีก ดังนั้น กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยเพื่อให้บรรลุผล
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญจะสำมำรถกระท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลเพียงใด  
จึงย่อมขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนที่ชัดเจนและจริงจังจำกรัฐบำล หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือต้องมีเจตจ�ำนง
ทำงกำรเมือง (political will) จำกระดับสูงสุดด้วย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐18

“การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” 

จุลนิติ
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พ.ย. - ธค. ๖๐ 19

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
 
   ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�า้มันและน�้ามันปาล์ม พ.ศ. ....        

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กษ.)	 เสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงการคลงั	กระทรวงพาณิชย์	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปประกอบการพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 	 	 ๒.	ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
		 	 	 ๓.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�า้มันแห่งชาติ	ก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนปาล์ม
น�้ามันและน�้ามันปาล์มขึ้นในส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กษ.	 ก�าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องในอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มทัง้ระบบ	ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการโรงงาน
สกัดน�้ามันปาล์มน�าเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ	ก�าหนด	และก�าหนด
บทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มหากไม่ปฏิบัติหรือกระท�า
การฝ่าฝืนบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
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   ร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
     
   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่
ส�านักงาน	 กสทช.	 เสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา	ก่อนเสนอสภานติิบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ในส่วนของคุณสมบัติ
ทั่วไปของ	กสทช.	การพ้นจากต�าแหน่งนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระของ	กสทช.	และอ�านาจ
หน้าที่ของ	กสทช.	 เช่น	ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมใิห้ถกูเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการ	ด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรฐั
ในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ	 รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ	
และด�าเนินการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ขอความเหน็ชอบการให้สัตยาบนัสนธสัิญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์
โดยสมบรูณ์ และร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานขององค์การสนธสิญัญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....   
      
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
						 	 ๑.	เห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ	และให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	ทั้งนี้	การเสนอสนธิสัญญา
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงาน
ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	พ.ศ.	....	
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	 	 	 ๒.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองการด�าเนินงานขององค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบรูณ์	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอ
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของส�านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
พิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 	 	 ๓.	มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
	 	 	 ๔.	มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�าสตัยาบนัสารเพือ่ให้สนธสิญัญาฯ	มผีลผกูพนั
ตามสนธิสัญญาฯ	 ท้ังนี้	 ให้ย่ืนสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบสนธิสัญญา
ตามข้อ	๑.	และร่างพระราชบัญญัติฯ	ตามข้อ	๒.	ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว	
   สาระส�าคัญของเรื่อง
	 	 	 ๑.	สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	 มีสาระส�าคัญเป็นการ
ห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์อ่ืน	ๆ	 ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม	และไม่ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพลเรือน	 และการทหาร	 โดยประเทศที่ให้สัตยาบันจะไม่ด�าเนินการ
ทดลองอาวุธนวิเคลยีร์	หรือระเบดินิวเคลยีร์ในรปูแบบใดกต็าม	ห้ามหรอืระวงัป้องกนัมใิห้มกีารทดลอง
อาวธุนวิเคลียร์ทกุรปูแบบในอาณาเขตประเทศตนเอง	และไม่มส่ีวนร่วมใด	ๆ 	ในการทดลองอาวธุนิวเคลยีร์
ทกุรปูแบบ ทัง้นี ้ก�าหนดให้สนธสิญัญานีม้ผีลใช้บงัคบัในเวลา ๑๘๐ วนัภายหลงัวนัท่ีรฐัภาคทีัง้ปวง
ทีม่รีายชือ่ในภาคผนวก ๒ (จ�านวน ๔๔ ประเทศ ได้แก่	แอลจีเรยี	อาร์เจนตนิา	ออสเตรเลยี	ออสเตรีย	
บังกลาเทศ	เบลเยียม	บราซิล	บัลแกเรีย	แคนาดา	ชิลี	จีน	โคลอมเบีย	เกาหลีเหนือ	อิยิปต์	ฟินแลนด์	
ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	ฮังการี	อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 อิหร่าน	 (สาธารณรัฐอิสลาม)	อิสราเอล	อิตาลี	ญี่ปุ่น
เม็กซิโก	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 ปากีสถาน	 เปรู	 โปแลนด์	 โรมาเนีย	 เกาหลีใต้	 สหพันธรัฐรัสเซีย	
สโลวาเกีย	แอฟริกาใต้	สเปน	สวีเดน	สวิตเซอร์แลนด์	 ตุรกี	ยูเครน	สหราชอาณาจักร	สหรัฐอเมริกา	
เวียดนาม	และซาอีร์)	ท้ายสนธิสัญญาฉบับนี้ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น
	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
		 	 	 	 ๒.๑	ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า	“สนธิสัญญา”	และ	“องค์การ”	
		 	 	 	 ๒.๒		ก�าหนดให้พระราชบญัญตัน้ีิมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป	และก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศวันที่ข้อบท
ของสนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้ว	ในราชกิจจานุเบกษา
		 	 	 	 ๒.๓		ก�าหนดให้เอกสทิธ์ิและความคุม้กันแก่องค์การ	ผูแ้ทนของรฐัภาค	ีรวมทัง้ผูแ้ทนส�ารอง
และที่ปรึกษา	 ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู ้แทนส�ารองและที่ปรึกษา
ผูอ้�านวยการใหญ่	ผูต้รวจ	ผูช่้วยตรวจ	เจ้าหน้าทีข่ององค์การ	และผูส้งัเกตการณ์	รวมตลอดถงึทีพั่กอาศัย
สถานที่ท�าการ	กระดาษเอกสาร	หนังสือโต้ตอบของคณะผู้ตรวจ	รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ
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สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจน�ามาเพื่อใช้ในการตรวจที่จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่การด�าเนินงาน	 และการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย	 ตามที่ระบุไว้
ในข้อบทของสนธิสัญญา	ทั้งนี้	 ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย	หรือเข้ามาในประเทศไทย
เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืในการปฏิบตัภิารกจิเกีย่วกบัองค์การสนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลยีร์
โดยสมบูรณ์
		 	 	 ๒.๔	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ	รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน

   รายงานผลการพจิารณาความจ�าเป็นในการตราร่างพระราชบญัญตัพิลงังาน
ทดแทน พ.ศ. ....     
   
  	 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณาความจ�าเป็นในการตราร่างพระราชบญัญตัิ
พลงังานทดแทน	พ.ศ.	....	(พลเอก	อกนษิฐ์	หมืน่สวสัดิ	์สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิกบัคณะ	รวม	๒๘	คน	
เป็นผู้เสนอ)	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า	 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน	พ.ศ.	 ....	
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้มกีารผลติ	การใช้	และการพัฒนาพลงังานทดแทนอย่างยัง่ยนืและมัน่คง	มกีารลงทนุ
ด้านพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม	และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	รวมท้ังมกีาร
จัดการด้านพลังงานทดแทนอย่างมีธรรมาภิบาลและมีการกระจายอ�านาจ	เปิดโอกาสให้ชุมชน	ท้องถิ่น	
และประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	นอกจากนี	้การด�าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะพจิารณาการใช้งบประมาณจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานเป็นงบประมาณหลกัในการ
ด�าเนินการ	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบของงบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งมีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวบางประการ	ตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....		และร่างพระราชบัญญติัเงนิคงคลงั	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบบั	ตามทีก่ระทรวงการคลงั	(กค.)	
เสนอ	และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 	 	 	 ๑.๑	 เพิ่มเติมอ�านาจ	กค.	 ในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	 โดยการ
กู้เงินดังกล่าวจะต้องน�าส่งคลัง
	 	 	 	 ๑.๒	 ก�าหนดให้การกู ้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้กู ้เป็นเงินบาท	
และด�าเนินการด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลัง	(T-bill)	หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเท่านั้น
	 	 	 	 ๑.๓	 ก�าหนดกรอบวงเงนิกู้เพือ่บรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั	โดย	กค.	จะมหีนีค้งค้าง
เพื่อบริหารสภาพคล่อง	ณ	ขณะใดขณะหน่ึงได้ไม่เกินร้อยละ	๕	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
	 	 	 	 ๑.๔	 ก�าหนดให้การช�าระหนีต้้นเงนิ	T-bill	หรอืตราสารหนีร้ะยะสัน้ให้ช�าระจากเงนิคงคลงั
เท่านั้น	และให้	กค.	ช�าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
	 	 	 	 ๑.๕	 ก�าหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ	 กค.	 สามารถออก	 T-bill	 หรือตราสารหนี้
ระยะส้ันเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวหรือเพื่อชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปก็ได้	 ทั้งนี้	 การกู้เงิน
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินจ�านวนหนี้ที่ค้างช�าระและจ�านวนเงินคงคลังที่ได้จ่ายไป
	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	ก�าหนดให้อ�านาจ	กค.	ในการสัง่จ่ายเงนิ
จากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่	๒	 เพื่อช�าระคืนต้นเงินกู้ที่	กค.	 กู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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	 	 	 ร่างพระราชบญัญัติส่งเสรมิมาตรฐานผูฝึ้กสอนกฬีาและผูต้ดัสินกฬีา	พ.ศ.	....				
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
	 	 	 ๑.	เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา	พ.ศ.	....	
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
	 	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบสาระส�าคัญ	และกรอบระยะเวลา
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี	้มีสาระส�าคัญคือ	
	 	 	 เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา	
ในการส่งเสริมให้ผู้ที่จะท�าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรม	ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานหรอืเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัทีเ่พยีงพอทีจ่ะยนืยนัถงึความรู้
ความสามารถของผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ในแต่ละชนิดกีฬา	และผูกพันตนอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา	
ทั้งยังเป็นการพัฒนา	ยกระดับคุณภาพ	 เสริมสร้างมาตรฐานของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่	สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกีฬาอย่างกว้างขวาง

   รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	(ฉบบัที	่..)	
พ.ศ.	....	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....				

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	เกีย่วกบักรณข้ีาราชการตลุาการซ่ึงมอีายคุรบ	๖๕	ปีบรบิรูณ์ต้องเข้ารบัการประเมนิสมรรถภาพ
ทั้งทางร่างกายและความสามารถ	ด้านการฟังและสายตา	ตลอดจนการประเมินด้านสุขภาพจิตด้วยนั้น
ซึง่การประเมนิสมรรถภาพดงักล่าวได้มกีารตรวจสขุภาพร่างกาย	ประกอบด้วยการตรวจเลอืด	การตรวจ
ระดบัการได้ยนิ	และการตรวจสายตา	เป็นต้น	และมกีารตรวจสขุภาพจติโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง	
มีการประเมินสุขภาพจิตโดยการสัมภาษณ์	 การตอบแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	 ภาวะซึมเศร้า	
และแบบสอบถามสุขภาพจิตทั่วไป	ตามท่ีส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ	และให้ส่งส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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จุลนิติ

   รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล	 พ.ศ.	 ....	 ที่เห็นควรมีบทบัญญัติของกฎหมายก�าหนดให้ศาลอาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาล
เพื่อด�าเนินการจับกุมหรือควบคุมตัวผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยที่จะหลบหนีไว้ได้	 ซึ่งขณะน้ีส�านักงาน
ศาลยุติธรรมได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลท�าหน้าที่แจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจจบัผู้ต้องหาหรอืจ�าเลยทีห่ลบหนีการปล่อยชัว่คราวของศาลหรอืจับด้วยตนเอง
ในกรณีจ�าเป็น	 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป	ตามท่ีส�านักงานศาลยตุธิรรมเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา	
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....    
	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ....	
ของกระทรวงอุตสาหกรรม	ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๐	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 เป็นการก�าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดชลบุรี	และจังหวัดระยอง	และพื้นที่อื่นใด
ที่อยู ่ในภาคตะวันออกตามที่จะได้ก�าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	เพือ่วัตถปุระสงค์ในการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	
จัดท�าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ	 และก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ....
	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี ้
	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ตามทีศ่าลปกครองเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	
โดยให้รับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่ศาลปกครองเสนอ
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 เพิม่บทบัญญติัให้อ�านาจศาลปกครองด�าเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในคดปีกครองได้	
แก้ไขเพิ่มเติมเหตุที่จะน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตุลาการศาลปกครอง
พ้นจากต�าแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก	 การพ้นจากต�าแหน่ง
อ�านาจหน้าที่	และการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	 (ก.ศป.)	 ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัมาตรา	๑๙๘	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิม่เตมิให้ผูต้รวจการแผ่นดนิ
สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๒๓๑	(๒)	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	และแก้ไขเพิม่เตมิให้ผูฟ้้องคดอีาจยืน่ค�าฟ้องโดยส่งทางไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์
โทรสาร	หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด

   รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่างพระราชบญัญติัแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ....      
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ	พ.ศ.	....	ซึง่ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ	โดยเห็นควรก�าหนดด้านเพิม่เติมมาตรา	๘	(๑๑)	
รวม	๓	ด้าน	ได้แก่	 (๑)	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	
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จุลนิติ

(๒)	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	 (๓)	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ส่วนด้านการเกษตร
และสหกรณ์เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
และด้านการปกครองท้องถิ่น	 และเรื่องระบบราชการ	 เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม	ส�าหรับด้านการศาสนา	 เห็นควรให้
รวมอยู่ภายใต้การปฏิรูปประเทศด้านสังคมหรือการศึกษา	และเรื่องการผังเมืองและการพัฒนาเมือง	
เห็นควรให้มีการก�าหนดเนื้อหาและประเด็นการปฏิรูปให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นก่อน	 รวมทั้งจะรับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เก่ียวกับประเด็นการใช้อ�านาจของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา	 ๒๗	 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	กรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศได้หรือมีเหตุอื่นใดเป็นการเฉพาะเรื่องนั้น	โดยจะน�าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ทส.)	เสนอ	และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน	โดยให้รบัความเหน็กระทรวงพลงังาน	ส�านกังานปลดั
ส�านักนายกรัฐมนตรี	ส�านักงานอัยการสูงสุด	และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และเป็นการขยายขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปถึงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	
เขตไหล่ทวีป	และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ท�ากับต่างประเทศ	
และก�าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก�าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	น�้า	อากาศ	 เสียงและความสั่นสะเทือน	ดิน	ตะกอนดิน	และสิ่งแวดล้อม

19-28-MAC6.indd   27 12/27/17   10:07 AM



พ.ย. - ธค. ๖๐28 จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

ในเรื่องอื่น	ๆ	เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปส�าหรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงแหล่งที่มาของเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและต้องมกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีให้สอดคล้องกบั
มาตรา	 ๕๘	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และเพิ่มเติมให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยให้น�าส่งเข้ากองทนุ
ก�าหนดให้มกีารควบคมุมลพษิจากแหล่งก�าเนดิ	ก�าหนดค่าธรรมเนยีมในการปล่อยมลพษิและการก�าหนด
อัตราค่าบริการบ�าบัดหรือจ�ากัดน�้าเสีย	ของเสีย	หรือมลพิษอ่ืน	การวางหลักประกันความเสี่ยง
หรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม	และมกีารปรบัปรงุบทก�าหนดโทษโดยเพิม่บทก�าหนดโทษให้สอดคล้อง
กับหลักการที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่	 ซึ่ง	ทส.	 ได้น�าข้อสังเกตของส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามค�าสั่งรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	แล้ว	
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๑ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, คณะกรรมการ : การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒ เมษายน ๒๕๒๖, 
หน้า ๖๓.

ส่วนที่ ๑ แนวความคิดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ
 ในอดีตทีผ่่านมาจะพบว่าการจัดองค์กรทางปกครองของประเทศไทยจะอยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่อง
กระทรวง ทบวง กรม และอยู่ในการควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยมักมอบให้
เป็นความรบัผดิชอบของบคุคลคนเดยีว (Individual responsibility) ผูร้บัผดิชอบคนเดยีวดงักล่าวจงึมี
อ�านาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจนั้นในลักษณะของการเป็น “เจ้าภาพ” ซ่ึงมี
ข้อดีคือ ท�าให้เกิดความสะดวกในการเร่งรัด ติดตาม ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และช่วยให ้
การท�างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้วย อย่างไรก็ตาม 
การจัดองค์กรทางปกครองโดยมอบให้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียวเป็นการเสี่ยงต่อการ 
ใช้ดุลพินิจโดยไม่รอบคอบ และเสี่ยงต่อการใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากไม่มีการ 
คานอ�านาจในการใช้ดลุพนิจิ ประกอบกับงานบางอย่างจ�าเป็นต้องได้รบัข้อมลูหรอืความรูห้ลายด้านหรอื
ต้องการให้เกิดการประสานงาน หรือความเป็นเอกภาพของหน่วยงานหลายหน่วยงาน รวมทั้งไม่ม ี
ตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงเริ่มมีการใช้การบริหารงานโดยระบบคณะกรรมการขึ้น โดยการมอบ
ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการด�าเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ ๆ ให้แก่  
“คณะกรรมการ” ซึง่เป็นองค์กรกลุม่ (Collective body) แทนทีจ่ะมอบให้เป็นหน้าทีข่องบคุคลคนเดยีว 
และลดระดับความรับผิดชอบของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายเหลือเพียงการด�าเนินการตามมติของ 
คณะกรรมการเท่านัน้ โดยรูปแบบการบรหิารราชการแผน่ดนิโดยคณะกรรมการค่อนข้างจะเป็นทีน่ิยม
ในประเทศกลุ่มแองโกลแซกซอนเพื่อป้องกันการผูกขาดอ�านาจไว้ในมือของบุคคลเดียว๑ 

กองหลักนิติบัญญัติ 
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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จุลนิติ

  ในส่วนที่หนึ่งนี้จึงเป็นการสรุปเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของการใช้ระบบคณะกรรมการ 
ตามที่มีการใช้ในระบบกฎหมายต่าง ๆ โดยน�าข้อคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ที่เคยศึกษาปัญหาของ 
คณะกรรมการไว้แล้วซึ่งระบบคณะกรรมการน้ันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อให้เห็นสภาพปัญหา  
และในที่สุดก็ต้องมีการก�าหนดเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์เพื่อเป็น 
แนวทางในการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายต่อไป

๑. ความหมายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ
 ๑.๑ ความหมายของคณะกรรมการ
    คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ด�าเนินการด้านบริหารหรือกระท�าการ
บางอย่างโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหน่ึง มีความเป็นอิสระในการ 
แลกเปลีย่นแนวความคดิระหว่างกรรมการด้วยกัน รวมทัง้ต่างมอีทิธพิลซ่ึงกันและกนัเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย
เดียวกัน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมักจะถูกก�าหนดให้การท�างานในรูปคณะกรรมการเป็นพิเศษ 
จากการท�างานตามปกติ ซึ่งในทางการบริหารน้ันเราถือว่าคณะกรรมการเป็นการกระท�าของกลุ่ม  
และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของงานที่เกิดขึ้นจาก 
การท�างานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างท�า คณะกรรมการเป็นกลุ่มที่ 
เกดิจากการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ มอี�านาจหน้าทีห่รอืภาระทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างชดัเจน อาจได้รบั 
การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการถาวร (standing committee) หรือคณะกรรมการถาวรเฉพาะกิจ 
(temporary committee) ก็ได้๒ 
   คณะกรรมการอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน เช่น Board, Commission, Task Force  
หรือ Team Work
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ
    การก�าหนดให้มีคณะกรรมการนั้น อาจเป็นไปด้วยความมุ่งหมายหลายประการ เช่น
    - ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการบริหารจัดการ
    - ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจ
    - ให้คณะกรรมการท�าหน้าที่แต่เฉพาะศึกษารายละเอียดโดยไม่มีอ�านาจที่จะตัดสินใจ
    - ให้คณะกรรมการให้ค�าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา
จะตัดสินใจตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้
    - ให้คณะกรรมการรบัข้อมลูข่าวสารโดยไม่มอี�านาจทีจ่ะให้ค�าแนะน�าหรอืตดัสนิใจในทางธรุกจิ
หรือการปฏิบัติราชการ

 ๒ส�านักหลักนิติบัญญัติ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ, กันยายน ๒๕๕๔ 
หน้า ๒ – ๑๐.
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๒. ประเภทของคณะกรรมการ
 ๒.๑ การแบ่งประเภทของคณะกรรมการโดยพจิารณาตามหลกัการจดัองค์กรและการบริหาร 
อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท๓ คือ 
    ๒.๑.๑ คณะกรรมการนโยบาย
        คณะกรรมการนโยบายเป็นคณะกรรมการทีอ่ยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุในองค์กร เนือ่งจาก
เป็นผู้วางนโยบายหลักให้แก่องค์กรนั้น ๆ รับไปปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว ฉะนั้น คุณสมบัติของ
กรรมการจึงต้องอยู่ในระดับสูง เช่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถกว้างขวางในการก�าหนดนโยบาย 
ในเรื่องนั้น ๆ และเกี่ยวข้องกับการน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งมักก�าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในระดับสูง เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์อื่นใดเป็นพิเศษ เป็นกรรมการ มิใช่บุคคลในระดับผู้แทนหน่วยงานเท่านั้น ส�าหรับ 
คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย 
ระดับชาติและคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายในระดับองค์กรฝ่ายปกครอง
        คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติตามที่ปรากฏในอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการมักมิใช่เป็นองค์กรตัดสินใจในเรื่องนโยบายโดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณา
ก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ตดัสนิใจ ทัง้น้ี เน่ืองจากอ�านาจหน้าทีใ่นการ
ก�าหนดนโยบายของรัฐนั้นเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี
    ๒.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
        คณะกรรมการทีป่รกึษามรีะดบัความส�าคญัในองค์กรในระดบัสงูอกีประการหน่ึง คือ 
เป็นผู้ทีใ่ห้ค�าปรกึษา ข้อเสนอแนะ หรอืความเหน็ใด ๆ  ต่อผูม้อี�านาจตดัสนิใจในองค์กร ฉะน้ัน คณุสมบตัิ
ที่ส�าคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เช่น นอกจากจะมีกรรมการ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็มักจะต้องมี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” อีกจ�านวนหนึ่งเพื่อร่วม 
ให้ความรู้ในเรื่องนั้น
      คณะกรรมการที่ปรึกษาในทางปกครองมี ๒ ระดับ คือ
      ประเภทที่หนึ่ง เป็นทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการด�าเนินงานของ
ฝ่ายปกครองด้วย คือ ในเรื่องส�าคัญ ๆ ผู้ปฏิบัติการจะต้องขอความเห็นชอบหรือจะต้องปรึกษากับ 
คณะกรรมการด้วย คณะกรรมการประเภทนี้มีจ�านวนมากกระจายไปในหน่วยงานของรัฐด้านต่าง ๆ
      ประเภททีส่อง เป็นเพยีงองค์กรทีป่รกึษาเท่าน้ัน ผูป้ฏบิตักิารจะปรกึษาหรอืไม่กไ็ด้
แล้วแต่ดุลพินิจ
    ๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหาร
        นอกจากคณะกรรมการทั้ง ๒ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่จัดอยู่ในระดับส�าคัญ 
ในหน่วยงานแล้ว ยังมีคณะกรรมการอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารซึ่งจัดเป็นองค์กร 

  ๓สิริพันธ์  พลรบ, “คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร 
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๖๗ – ๖๙.
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ในระดับส�าคัญของหน่วยงานที่มีอ�านาจตัดสินใจด�าเนินการ คุณสมบัติของกรรมการจึงมีความส�าคัญ  
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานภายในองค์กรโดยตรง คณะกรรมการประเภทนี้พบน้อยมาก
ในด้านการปกครอง แต่มักจะใช้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินประเภทกองทุนต่าง ๆ องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพอสิระ และสภาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เน่ืองจากองค์กรจะมฐีานะเป็นนิตบิคุคล 
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
    ๒.๑.๔ คณะกรรมการปฏิบัติ
        คณะกรรมการประเภทน้ีเป็นองค์กรในระดับล่างที่จะเป็นผู้ด�าเนินการต่าง ๆ  
โดยหลักแล้ว คุณสมบัติของกรรมการจึงอาจไม่ต้องอยู่ในระดับสูง ดังเช่นคณะกรรมการนโยบายหรือ
คณะกรรมการทีป่รกึษา แต่ถ้าหากคณะกรรมการเหล่านีท้�าหน้าทีป่ะปนกบัหน้าทีใ่นสามลกัษณะข้างต้น 
คุณสมบัติของคณะกรรมการก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงเป็นพิเศษตามลักษณะหน้าที่ดังกล่าวด้วย
 ๒.๒ การแบ่งประเภทของคณะกรรมการโดยพิจารณาตามหลักกฎหมายปกครอง
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ในคณะกรรมการแต่ละประเภท กฎหมายอาจก�าหนดให้มี
ภาระหน้าที่หลายอย่างก็ได้ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา มิได้หมายความว่าจะมีภาระหน้าที่เฉพาะ 
การให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจมีภาระหน้าที่ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และมีภาระหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะพร้อมกันด้วย  
ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักกฎหมายปกครองแล้ว อาจแบ่งประเภทของ “คณะกรรมการ” ออกได้ 
๒ ประเภท คือ
    ๒.๒.๑ คณะกรรมการทีท่�าหน้าท่ีในทางปกครองโดยท่ัวไป ซึง่อาจค�านึงได้ตามหลกัการ
จดัองค์กรและการบรหิารโดยทัว่ไปดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เนือ่งจากคณะกรรมการดงักล่าวได้รบัการจดัตัง้ขึน้
เพื่อด�าเนินงานในทางปกครอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะว่าเป็นคณะกรรมการระดับใดขององค์กร
    ๒.๒.๒ คณะกรรมการที่ท�าหน้าท่ีวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งหน้าที่ในการวินิจฉัย 
ชีข้าดข้อพพิาทในทางปกครองนัน้เป็นหน้าทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษกว่าการด�าเนินงานทางปกครองโดยทัว่ไป 
เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่ประสานประโยชน์โดยส่วนรวมของรัฐและประโยชน์โดยส่วนตัวของเอกชน  
คณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองอาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
        (๑) คณะกรรมการประเภท Tribunal ซ่ึงได้แก่คณะกรรมการทีท่�าหน้าทีใ่นการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะเรื่อง โดยมีกระบวนการพิจารณาโดยแน่นอน คุณสมบัติที่ส�าคัญของ
กรรมการในคณะกรรมการประเภทน้ี คือ จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) 
ตามสาระของข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติน้ัน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองแต่งตั้งกรรมการ 
ได้ตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเรียกชื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
        (๒) คณะกรรมการประเภทท่ีท�าหน้าท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทาง
ปกครองโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา
ส�าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
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๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 ๓.๑ ประธานกรรมการ ผู้ที่อาจก�าหนดให้เป็นประธานกรรมการได้มี ๓ ประเภท คือ 
    ๓.๑.๑ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี (หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย) หรือรัฐมนตรีเป็นประธาน
    ๓.๑.๒ ข้าราชการประจ�า ได้แก่ ปลดักระทรวงเป็นประธาน (หรอืถ้ากฎหมายบางระดบั
เห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการก็ก�าหนดได้ เช่น พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานกรรมการ) 
    ๓.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เช่น  
มาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มคีณะกรรมการนโยบายกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย โดยผู้เป็นประธานกรรมการได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 
ด้านการวิจัยซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 ๓.๒ กรรมการโดยต�าแหน่ง การที่กฎหมายก�าหนดให้มีกรรมการโดยต�าแหน่งที่มาจาก 
ส่วนราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประสานนโยบายของทางราชการเข้ากับการท�างานหรือ 
การตดัสินใจของคณะกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่งจึงท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้ือ่สารนโยบายของทางราชการด้วย
 ๓.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หรือในบางพระราชบัญญัติจะก�าหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทน
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเป็นกรรมการด้วย)
 ๓.๔ เลขานกุาร โดยปกตท่ัิวไปแล้วกฎหมายจะก�าหนดให้เลขานุการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
ด้วย แต่บางพระราชบัญญัติก็อาจก�าหนดให้ท�าหน้าที่เป็นเพียงเลขานุการโดยไม่เป็นกรรมการด้วยก็มี
 อย่างไรก็ตาม ไม่แน่เสมอไปว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องก�าหนดให้มี ๔ ส่วน 
ข้างต้นเสมอไป เช่น

 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขโดย พ.ร.บ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕)
 มาตรา ๒๐ ให้มคีณะกรรมการบรหิารกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้มจี�านวนรวมกันเจ็ดคน โดยให้แต่งตัง้จากบคุคล
ในคณะกรรมการจ�านวนสามคนซึง่ในจ�านวนนีจ้ะต้องเป็นผูแ้ทนเกษตรกรจ�านวนสองคน และผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาการบรหิาร การเงนิหรอืการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์สาขาละหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ
 ให้น�ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ
บริหารด้วยโดยอนุโลม
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๔. ข้อดีของระบบคณะกรรมการ
 ๔.๑ เป็นการคานอ�านาจในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ได้เสียสูงหรือจะม ี
ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากการตัดสินใจของคน ๆ เดียวมีแนวโน้มของการ
ใช้อ�านาจที่เป็นเผด็จการ
 ๔.๒ เป็นการระดมความรู้ความสามารถในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องอาศัย
ความรู้หลากหลาย มีลักษณะสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) ซ่ึงไม่สามารถจะหาได้จากบุคคล 
คนเดียว ท�าให้ได้ทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่า เพราะมีความหลากหลายของข้อมูล โดยเฉพาะ 
คณะกรรมการที่มาจากหลายอาชีพและความเชี่ยวชาญหลายสาขา และให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Collective responsibility)
 ๔.๓ เป็นการถ่ายทอดข่าวสาร เพือ่ทกุฝ่ายทีม่กิีจกรรมร่วมกันสามารถทีจ่ะเรยีนรูใ้นขณะเดยีวกนัได้ 
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการสื่อสารในองค์กรก็ได้
 ๔.๔ เป็นการประสานงานเพือ่ให้เกดิความเป็นเอกภาพและก่อให้เกดิความรวดเรว็ในการท�างาน
ในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจ�าเป็นต้องสร้าง
กลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการท�างาน
 ๔.๕ ต้องการให้ตวัแทนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีอยูใ่นการพจิารณาปัญหา ท�าให้การตดัสนิใจจากกลุม่
มีความเป็นกลางมากขึ้นโดยผ่านทางตัวแทน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเชื่อตามและยอมรับค�าตัดสิน
ที่มีขึ้นนั้น ทั้งนี้ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการท�างานเพื่อให้เกิด
ผลงานสูงสุด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๕. ข้อเสียของระบบคณะกรรมการ
 ๕.๑ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากการประชมุของคณะกรรมการจะต้องมกีารเดนิทางมา
ประชมุ มกีารอภิปรายทีย่าวนาน เพราะถ้าสามารถตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ก็คงไม่ต้องประชมุ และบางครัง้
ต้องประชุมหลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว  
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีค่ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่ตี�าแหน่งระดบัสงู ซึ่งกรรมการ
แต่ละคนต่างมีภารกิจมาก การนัดประชุมก็จะมีความยากล�าบากไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา
 ๕.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีต�าแหน่งระดับสูง ซึ่งก็จะเป็นบุคคล 
ที่มีภารกิจมากหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหลายคณะ อันจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าว 
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งก็จะแก้ปัญหาโดยการส่งผู้แทนมาประชุมแทนและบ่อยครั้งที่พบว่า 
ผู้แทนมาประชุมแทนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้
 ๕.๓ ในกรณอีาจเป็นการตดัสนิใจทีอ่่อนแอ เน่ืองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมาจาก
บุคคลที่มีความหลากหลายฝ่ายที่มีความเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมกัน ดังน้ัน ในการตัดสินใจ 
จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความเกรงใจกัน และท�าให้เกิดการตัดสินใจอย่างประนีประนอมกัน 
ที่จุดต�า่สุดที่มีส่วนร่วมกันได้ (least common denominator) ซึ่งเป็นจุดที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอเท่ากับ
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การตัดสินใจของบุคคลคนเดียว จนท�าให้เกิดการละเลยในการเสนอข้อเท็จจริงหรือเสนอแง่มุมอื่น 
ในการตัดสินใจ
 ๕.๔ ในบางกรณีอาจมีกรรมการบางคนทีเ่ป็นผูม้อี�านาจเหนอืหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิในฐานะ
ทีเ่ป็นการตัดสินใจขององค์กรกลุ่ม ก็จะส่งผลให้คณะกรรมการที่มีฐานะเท่าเทียมกันเปลี่ยนแปลงไป  
จนกลายเป็นมีผู้น�าและผู้ตามซึ่งผลของการประชุมก็จะไม่เป็นไปในทางที่ควรจะเป็น หรือในกรณีที ่
คณะกรรมการมีการแตกแยกเป็นกลุ ่ม ๆ ก็จะเกิดการต่อสู ่ระหว่างกลุ ่มท�าให้เกิดสถานการณ์ 
แบบการเมอืงซึง่อาจท�าให้เกดิการตดัสนิใจหรอืมข้ีอแนะน�าทีไ่ม่เข้มแขง็ยิง่กว่าการประนีประนอมกนัที่
จุดต�่าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้เสียอีก
 ๕.๕ ในกรณเีป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นต้องอาศยัความรูใ้นหลายด้าน มลีกัษณะสหวิทยาการทีต้่องมกีาร
พิจารณาอย่างทั่วถึง จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  
ในท่ีสุดจะเกิดความยุ่งยากจนไม่สามารถจะตกลงกันได้ และมักเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยไม่มี 
ปฏิบัติสิ่งใดเลย
 ๕.๖ การท�างานในระบบคณะกรรมการ เป็นการท�างานทีป่ระกอบด้วยบคุคลทีม่าจากหลายฝ่าย 
ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวยากที่จะรู้สึกว่าตนจะต้องมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรณีที่ตนได้รับมอบ
อ�านาจนัน้มาด้วยตนเองโดยตรง การกระจายความรบัผดิชอบเป็นข้อเสยีทีส่�าคญัของระบบคณะกรรมการ 
จะไม่มผีูใ้ดรูส้กึว่าเป็นการกระท�าร่วมของกลุม่ ความรบัผดิชอบในผลงานจงึไม่ชดัเจนเหมอืนการตดัสนิใจ
โดยบุคคลคนเดียว
 ๕.๗ โดยที่ในปัจจุบันยังพบว่ายังไม่มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการว่ามคีวามส�าเรจ็ตามที่
มุ่งหมายไว้มากน้อยเพยีงไร และมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ รวมทัง้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตดัสนิใจโดยบคุคล
คนเดียวจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่
 ๕.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการโดยต�าแหน่ง แม้จะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการโดยตวับคุคลอยูบ้่างแต่ก็เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่า
ซึ่งอาจถือได้ว่าการแต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้ดูความสามารถ แต่มักเป็นการแต่งตั้ง
โดยดูจากลักษณะงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสียมากกว่า
 ๕.๙ บางกรณพีบว่ากรรมการทีม่าจากผูท้รงคณุวุฒิมแีนวคดิและข้อเสนอทางทฤษฎีมากเกนิไป 
ซึ่งท�าให้ไม่น�ามาปฏิบัติได้จริง

๖. ปัญหาของระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย
 โดยท่ีประเทศไทยน�าระบบคณะกรรมการตามกฎหมายมาใช้เป็นเวลานานแล้ว จากการ 
ตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่ามีคณะกรรมการตามกฎหมายจ�านวน ๓๔๕ คณะ  
ตามกฎหมาย ๒๑๕ ฉบับ โดยมีข้อสังเกตว่าในช่วงหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา ความไม่ไว้วางใจ 
ในการบรหิารราชการโดยบคุคลคนเดยีวได้เพิม่สงูขึน้อันเป็นผลมาจากเหตกุารณ์เรยีกร้องประชาธปิไตย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีการน�าระบบคณะกรรมการเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
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แผ่นดินมากขึ้นโดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมาถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการตามกฎหมาย 
เพิ่มขึ้นถึง ๒๕๐ คณะ รวมเป็น ๓๔๕ คณะ๔ 
 ความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการโดยบุคคลคนเดียวดังกล่าวนอกจากจะท�าให้มีการตั้ง 
คณะกรรมการตามกฎหมายจ�านวนมากแล้ว ยังมีผลต่อการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายด้วย โดยแทนที่จะก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายหรือ 
แนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืพจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัหรอืทีม่ผีลกระทบต่อประชาชน 
อย่างมากดังกล่าวมาแล้วข้างต้น กฎหมายหลายฉบับได้ขยายอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไปถึง 
การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็น “งานประจ�า” เช่น การอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยทั้งที่งาน 
ประจ�านี้สามารถด�าเนินการได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบหรือแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจน ท�าให้คณะกรรมการตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของการต้ังคณะกรรมการ ทั้งยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริการประชาชนด้วย  
ซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้าดังกล่าวนี้เนื่องจากสาเหตุ ๕ ประการ คือ
 ๖.๑ ความซ�้าซ้อนของกรรมการที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
    การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันต้องค�านึงถึงความรู ้
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม กฎหมายจึงก�าหนดให้
ข้าราชการประจ�าผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งในคณะกรรมการนั้นด้วย อย่างไรก็ดี การมีคณะกรรมการจ�านวนมากท�าให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการโดยต�าแหน่งซ�้าซ้อนมากจากการตรวจสอบ
กฎหมายทีบ่ญัญตัใิห้มคีณะกรรมการ๕ ปรากฏว่าต�าแหน่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นกรรมการเป็นจ�านวน
หลายฉบับมาก เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านกังบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิาร ก.พ. เป็นต้น
    เมื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งตามกฎหมายเป็นจ�านวนหลายฉบับมาก 
จะท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการโดยต�าแหน่งก็จะไม่เข้าร่วมประชุม โดยอาจส่งหรือไม่
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุแทน ซึง่ไม่ว่าจะเป็นกรณใีดก็ท�าให้วัตถปุระสงค์ในการตัง้กรรมการโดยต�าแหน่ง
ไม่บรรลุผล เพราะแม้กรรมการโดยต�าแหน่งจะสามารถมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปร่วมประชุม
แทนตน๖ ซึง่สามารถแก้ไขปัญหาเรือ่งองค์ประชมุของคณะกรรมการได้แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องของการประชุมหากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนบ่อยมากและผู้ไปร่วมประชุมแทนก็มักไม่กล้าแสดง 
ความเหน็ที่มีผลผูกพันหน่วยงาน หลายกรณีมีการมอบหมายจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ซ่ึงนอกจาก 
จะขาดความรูค้วามช�านาญอย่างลึกซึง้แล้วยงัไม่สามารถตดัสนิใจแทนหน่วยงานได้ การประชมุเรือ่งต่าง ๆ  

  ๔คณะกรรมการปรบัปรงุกฎหมายเพือ่การพฒันาประเทศ, รายงานการศกึษาและข้อเสนอแนะ เรือ่ง การปรบัปรงุอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามกฎหมาย, กันยายน ๒๕๔๖.
  ๕ไม่รวมถึงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกขอบเขต
การศึกษาของรายงานนี้.
  ๖ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

จึงมักไม่สามารถเสร็จส้ินได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการตั้ง 
คณะกรรมการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการมักเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามมติของ 
คณะกรรมการ หากมตินั้นไม่ตรงความต้องการหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานน้ันถือปฏิบัติมาแต่เดิม  
มตขิองคณะกรรมการส่วนใหญ่จงึไม่มผีลในทางปฏิบตัอิย่างจรงิจัง และท�าให้การใช้ระบบคณะกรรมการ
เพื่อสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 ๖.๒ การก�าหนดให้คณะกรรมการท�างานที่เป็นงานบริหาร
    จากความไม่ไว้วางใจในการใช้ดลุพนิจิของบคุคลคนเดยีว เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ปีระโยชน์
ได้เสียสูง หรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
ในเร่ืองนัน้แต่เพยีงผู้เดยีว หรอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องระดมความคดิเหน็จากหลายฝ่ายและให้เกดิ
ความรบัผดิชอบร่วมกนั หรอืเป็นเร่ืองทีม่ลีกัษณะสหวทิยาการและจ�าเป็นต้องอาศยัความรูห้ลากหลาย
ซึง่ไม่สามารถจะหาได้จากบคุคลเดยีว หรอืเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบหรอืเกีย่วข้องกบัหลายฝ่าย
ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้างกลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการท�างาน  
ดังนั้น ระบบคณะกรรมการจึงเหมาะสมกับงานที่ต้องการ “การปรึกษาหารือ” ซึ่งได้แก่ การก�าหนด
นโยบายหรอืแนวทางในการด�าเนนิงาน การก�ากับดแูลหรอืตดิตามการด�าเนินงาน และการให้ค�าปรกึษา
แนะน�าเพราะจะท�าให้การตัดสินใจมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
    การก�าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาต จึงไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการน�าระบบคณะกรรมการมาใช้ในการบริหารราชการ เพราะท�าให้การ
อนมุตัอินญุาตต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเหล่านีล่้าช้า เนือ่งจากการท�างานในรปูแบบ
คณะกรรมการมีขั้นตอนในการด�าเนินงานมาก ในขณะที่การอนุมัติ การอนุญาต มีลักษณะเป็น  
“งานประจ�า” หรืองานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจด�าเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ 
โดยมีผู้รบัผิดชอบตามล�าดบัขัน้ของการบรหิาร ไม่ใช่เรือ่งส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องอาศยัการปรกึษาหารอื เช่น
    - คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการให้ความเห็นชอบการก�าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจ�าทางเกีย่วกบัจ�านวนรถทีต้่องใช้ในการประกอบการ ลกัษณะ ชนิด ขนาด ส ีและเครือ่งหมาย
ของผู้ประกอบการ หรือสถานที่หยุดรถเพื่อขนถ่ายผู้โดยสาร
    - คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศก�าหนดมาตรฐานแล้ว หน้าที่ตามมาตรา ๒๐  
ในการออกใบอนุญาตให้ท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว หรือหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ ในการรับแจ้งการเลิกประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต
    -  คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการออกใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตจัดตั้งส�านักงานช่างรังวัดเอกชน
    -  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ตามมาตรา ๓๙ เบญจ  
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หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุ 
ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    -  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจ�าน�า ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจ�าน�า  
พ.ศ. ๒๕๐๕ ในการอนญุาตต้ังโรงรบัจ�าน�า หรอืหน้าทีต่ามมาตรา ๑๔ ในการอนุญาตให้ย้ายโรงรบัจ�าน�า
    -  หน้าทีข่องคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า
 ๖.๓ ระบบคณะกรรมการมีขั้นตอนการท�างานมากและมีค่าใช้จ่ายสูง
    การท�างานในระบบคณะกรรมการซ่ึงเป็นองค์กรกลุม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการตดัสนิใจ
เนื่องจากมีขั้นตอนการด�าเนินการมาก เพราะฝ่ายเลขานุการฯ ต้องเตรียมการประชุมและนัดประชุม
และโดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการซ�้าซ้อนกันมากท�าให้นัดประชุมได้ยากมากขึ้น นอกจากนี้  
การเปลีย่นตวัผูแ้ทนบ่อยครัง้ท�าให้ผูแ้ทนทีม่าใหม่ต้องศกึษาเรือ่งใหม่ทัง้หมด บ่อยครัง้ทีค่ณะกรรมการ
ไม่สามารถหาข้อยุติที่เหมาะสมได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมทั้งในรูปของเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าจัดท�าเอกสารการประชุม
 ๖.๔ พฤติกรรมเฉพาะของสังคมไทย (ความเกรงใจ)
    การประชุมส่วนใหญ่กรรมการมักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นผลมาจาก  
“ความเกรงใจ”๗ ซึ่งเป็นพฤติกรรมสังคม (Social behavior) เฉพาะของคนไทยที่ผู้มีอาวุโสน้อย 
ไม่กล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้มีอาวุโสสูงกว่า และจากการที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มี 
ความรู้ ความช�านาญอย่างแท้จริง การประชุมจึงขาดการมีส่วนร่วม (Participation) และการระดม
ความคิดเห็น (Brainstorm) ผลการประชุมจึงมักเป็นไปตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ
 ๖.๕ ประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ
    การท�างานในระบบคณะกรรมการต้องอาศัยข้อมูลและข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ 
เปน็หลกัในการพจิารณา หากฝ่ายเลขานุการศกึษาเรือ่งทีป่ระชุมเป็นอยา่งด ีเตรยีมข้อมลูประกอบการ
พจิารณาครบถ้วน การประชุมย่อมสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรืน่และรวดเรว็ แต่หากฝ่ายเลขานกุาร
ไม่มีความรู้หรือไม่เอาใจใส่เรื่องที่ประชุมรวมทั้งเรื่องอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง หรือไม่เตรียมเรื่อง ก็จะ 
ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการล่าช้า ทั้งยังเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้กรรมการเกิดความเบ่ือหน่าย 
และไม่เข้าร่วมประชุม

๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ๘ 

 ๗.๑ จะต้องเป็นงานซึง่ยงัไม่มผีูใ้ดรบัผดิชอบโดยตรง และจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดตวัผูร้บัผดิชอบ  
ในขณะเดียวกันขนาดของงานไม่ใหญ่พอที่จะมีหน่วยงานประจ�ารองรับเป็นงานที่มีมาเป็นครั้งคราว  
ไม่ใช่งานประจ�าซึ่งอยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอยู่แล้ว

 ๗ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย, โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙, หน้า ๑๗๓.
  ๘ศ.ดร. กระมล  ทองธรรมชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การท�างานในระบบคณะกรรมการ, ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๖๘ – ๗๐.
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 ๗.๒ เป็นงานทีม่ปัีญหามาก และปัญหานัน้จะต้องมกีารแก้ไขหรอืปฏริปูโดยเร่งด่วน มผีูเ้กีย่วข้อง
หลายฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้แก้ไข และรัฐบาลเห็นชอบด้วย
 ๗.๓ ประเภทของคณะกรรมการ ควรเป็นรูปแบบของคณะกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่ศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอแนะเฉพาะเรื่อง
 ๗.๔ ก�าหนดระยะเวลา ควรก�าหนดระยะเวลาให้แน่นอนตามความจ�าเป็นของภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ทัง้นี ้เพือ่เร่งให้คณะกรรมการปฏบิตังิานให้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่�าหนด การก�าหนดระยเวลา 
อาจเป็นโอกาสที่จะมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนตัวกรรมการได้ เมื่อเห็นว่ากรรมการผู้ใดไม่สามารถ 
อุทิศเวลาในการปฏิบัติภารกิจในระยะเวลาที่ก�าหนดได้
 ๗.๕ ประธานของคณะกรรมการควรแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับของคณะกรรมการ 
ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร โดยไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ 
มอบหมายก็ได้ เพราะกลไกส�าคัญส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายเลขานุการ และอีกส่วนหนึ่งมาจากความช�านาญ 
หรอืประสบการณ์ของผู้เป็นกรรมการ ทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กันในทีป่ระชมุ อย่างไรก็ด ีประธาน
จะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้น�าการประชุมที่ดีได้
 ๗.๖ ควรมหีน่วยงานกลางทีจ่ะก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการ
และตดิตาม ประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการทีต่ัง้ขึน้ตามนัยดงักล่าว คณะกรรมการซึง่ลกัษณะ
งานเกี่ยวข้องกับงานหลายกระทรวง ควรขึ้นกับหน่วยงานในส�านักนายกรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องภายใน
กระทรวงควรขึ้นกับหน่วยงานในส�านักงานปลัดกระทรวง
 ๗.๗ หน่วยงานกลางดังกล่าวควรมหีน้าทีใ่ห้ความเหน็หรอืกลัน่กรองเบือ้งต้นแก่ผูท้ีม่อี�านาจสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการในเรือ่งของความซ�า้ซ้อนในภารกจิของคณะกรรมการทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม่ หรอืในกรณี
ภารกิจของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่มีหน่วยงานประจ�ารับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
 ๗.๘ หน่วยงานกลางควรมบีทบาทในการก�าหนดแบบรายงานและระบบการรายงาน สาระของ
การประชุมแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานต่อมติของที่ประชุม 
ในรูปของการน�ามติของที่ประชุมมาแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตัวจริงทราบ เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ  
ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๗.๙ ขนาดของคณะกรรมการ ควรอยู่ระหว่าง ๕ – ๑๑ คน
        ๗.๑๐  เพื่อส่งเสริมขวัญและแรงจูงใจ ค่าตอบแทน การท�างานของคณะกรรมการในลักษณะ 
ดังกล่าว ควรอยู่ในรูปของค่า Commission ประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ตามก�าหนด
เวลาที่ให้แล้วเสร็จ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ ๒ การใช้ระบบคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑. ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ
 สืบเนื่องมาจากปัญหาของระบบคณะกรรมการตามที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติหลักการในส่วนของการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายไว้ในมาตรา ๗๗๙  
และในหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศในมาตรา ๒๕๘๑๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญัญตัิ
หลักการส�าคัญในการใช้ระบบคณะกรรมการไว้ทั้งก่อนตรากฎหมายและการด�าเนินการกับกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับไปก่อนรัฐธรรมนูญใช้บังคับ ดังนี้
 ๑.๑ หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
     โดยในหลักการของมาตรา ๗๗ ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย 
ได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และในวรรคสาม ได้ก�าหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาต
และระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน
และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และให้มีกลไกในการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

  ๙มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รฐัพงึจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผู้เก่ียวข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา
ที่ก�าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป
 รฐัพงึใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น พงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าที่
ของรฐัและระยะเวลาในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน และพงึก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง.
  ๑๐มาตรา ๒๕๘ ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
       ฯลฯ             ฯลฯ
 ค. ด้านกฎหมาย
 (๑)  มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการ 
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒)  ปฏริปูระบบการเรยีนการสอนและการศกึษาอบรมวชิากฎหมายเพือ่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีกฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู้ 
มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
 (๓)  พฒันาระบบฐานข้อมลูกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูกฎหมายได้สะดวก และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
 (๔)  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
       ฯลฯ             ฯลฯ.
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    ส�าหรับหลักการของมาตรา ๗๗ ได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญไว้สี่ประการ ได้แก่๑๑ 
    ประการแรก มาตรการทั่วไป เป็นการบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
มีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและ 
ด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
    ประการทีส่อง มาตรการก่อนการตรากฎหมาย เป็นการก�าหนดกลไกก่อนการตรากฎหมาย 
โดยรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน 
และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
    ประการท่ีสาม มาตรการภายหลงักฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว โดยก�าหนดให้รฐัพงึจดัให้
มีการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง
ประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
    ประการที่สี่ มาตรการควบคุมเนื้อหาของร่างกฎหมาย โดยก�าหนดให้รัฐพึงใช้ระบบ
อนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ญัญติัไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
 ๑.๒ การก�าหนดให้มีกลไกการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๘ ได้บัญญัติให้มี
กลไกในการด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
โดยให้มีการใช้ระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความ
คล่องตวั โดยมผีูร้บัผดิชอบทีชั่ดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การก�าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 การด�าเนินการเพื่อรองรับบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท�า 
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยสาระ
ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้
 ๒.๑ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มรีะบบคณะกรรมการ ให้กระท�าได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น กรณจี�าเป็น
เช่นว่านั้น เช่น การก�าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
    (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
    (๒)  วินิจฉัยชี้ขาด

  ๑๑กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, คูม่อืเบือ้งต้นเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย, มิถุนายน ๒๕๖๐.
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    (๓) ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย
    (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๒ ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้
    (๑) การก�าหนดขัน้ตอนและวิธีการแต่งตัง้คณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิม่พระราชภาระ
โดยไม่จ�าเป็น
  (๒) คณะกรรมการซ่ึงท�าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่มี 
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง หรอืผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์น้ัน หรอือาจ
เป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ากับควบคุมออกจาก 
ผู้ปฏิบัติ
    (๓) ไม่ก�าหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีก่�าหนด
นโยบายระดับชาติ
    (๔)  กรรมการโดยต�าแหน่งพึงมีตามความจ�าเป็น และการก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
บางต�าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น เช่น ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจากต�าแหน่ง 
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว  
และในกรณทีีม่กีรรมการโดยต�าแหน่ง เมือ่คณะกรรมการน้ันมมีติในเรือ่งใดมติดงักล่าวย่อมผกูพนัองค์กร
ที่กรรมการโดยต�าแหน่งผู้นั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้น้ันได้แสดงความไม่เห็นด้วย 
โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้านหรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
    (๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย

๓. การก�าหนดกฎหมายกลางเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 ที่ผ ่านมามีแนวคิดที่จะก�าหนดให้มีกฎหมายกลางเก่ียวกับระบบคณะกรรมการไว้ใน 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ก�าหนดหลักเกณฑ์
และข้ันตอนต่าง ๆ ส�าหรับการด�าเนินการทางปกครอง โดยมีการก�าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นหลักเกณฑ์กลาง ได้แก่ การแต่งตั้ง  
การพ้นจากต�าแหน่ง การประชุม  การลงมติ และการท�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ แต่หลักเกณฑ ์
ที่ก�าหนดไว้ใช้ได้เฉพาะคณะกรรมการบางประเภท และที่ผ่านมาก็มีการเขียนกฎหมายเฉพาะให้น�า 
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายกลางนี้ไปใช้ แต่ในบางเรื่องก็ไม่อาจใช้กฎหมายกลางนี้ได้ จะต้องเขียนเพิ่มเติม
ในกฎหมายนัน้ เช่น คณุสมบตัขิองคณะกรรมการกฎหมายบางฉบบัต้องการก�าหนดคณุสมบตัทิีเ่ข้มงวด 
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ในการที่จะให้บุคคลใดมาด�ารงต�าแหน่ง ดังนั้น ในอนาคตอาจมีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมายที่ก�าหนด
หลกัเกณฑ์กลางเกีย่วกบัคณะกรรมการไว้เพือ่ให้มหีลกัเกณฑ์ส�าหรบัการก�าหนดระบบคณะกรรมการด้วย

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 เนื่องจากมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้วางหลักการ
ส�าคัญไว้ในส่วนทีร่ฐัจะใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายให้พงึใช้เฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น และมาตรา ๒๕๘ 
ซึ่งได้ก�าหนดหลักการในส่วนที่จะต้องด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมายจะต้องมีกลไกให้ 
ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รฐัธรรมนญูให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสากล โดยมกีารใช้
ระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว ดังนั้น  
ในการร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยและในขณะเดียวกัน 
กจ็ะต้องมกีารพจิารณากฎหมายทีใ่ช้บงัคบัไปก่อนรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีด้วย โดยในส่วนของการด�าเนนิการ
ให้เกิดผลนั้น มีข้อเสนอเพื่อการพิจารณาในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระบบคณะกรรมการ
 ๑.๑ หลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ น้ัน 
เหน็ควรด�าเนนิการตามแนวทางทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนดไว้เมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในกรณท่ีีเป็นการ
ร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น เช่น การก�าหนดให้ม ี
คณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
    (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมที่ต้องการ 
ความเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง เช่น ตลาดทนุ เช่น คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดเงิน เช่น คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน หรือการสื่อสาร
โทรคมนาคมและการขนส่ง เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม หรือคณะกรรมการการก�ากับกิจการพลังงาน
    (๒) การวินิจฉัยชี้ขาด เช่น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยคณะกรรมการประเภทน้ีต้องมคีวามเป็นกลางและมคีวามเชีย่วชาญ 
และมีการพิจารณาโดยยึดหลักความยุติธรรม เช่น การฟังความทุกฝ่าย
    (๓) ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
    (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกันโดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�า่ จะมทีีม่าจากตวัแทนลกูจ้าง ตวัแทนนายจ้าง ผูแ้ทน
ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เป็นต้น
 ๑.๒ ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้
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    (๑) การก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ต้องไม่เป็นการเพิม่พระราชภาระ
โดยไม่จ�าเป็น
    (๒) คณะกรรมการซึ่งท�าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดต้องไม่ม ี
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรอืผู้แทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์นัน้ หรอือาจเป็น
คู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
    (๓) ไม่ก�าหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีก่�าหนด
นโยบายระดับชาติ
    (๔) กรรมการโดยต�าแหน่งพึงมีตามความจ�าเป็น และการก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
บางต�าแหน่งเป็นกรรมการ สมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น เช่น ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจาก
ต�าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
อยู่แล้ว และในกรณีที่มีกรรมการโดยต�าแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด มติดังกล่าว 
ย่อมผกูพนัองค์กรทีก่รรมการโดยต�าแหน่งผูน้ั้นด�ารงต�าแหน่งอยูด้่วย เว้นแต่กรรมการผูน้ั้นได้แสดงความ
ไม่เห็นด้วยโดยวิธีการลงคะแนนคัดค้านหรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
    (๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
 ๑.๒ การใช้ระบบคณะกรรมการควรจะต้องพจิารณาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบ จ�านวน 
คณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และประเภทของกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอ�านาจหน้าที่อย่างรอบด้านและมีความเหมาะสม 
กับการน�าระบบคณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่สมควรจะได้รับ 
เช่น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการวินจิฉยัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ โดยคณะกรรมการซ่ึงท�าหน้าทีใ่นลกัษณะน้ีต้องมี
องค์ประกอบจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง ต้องไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทน
หน่วยงานทีอ่าจต้องอยูใ่ต้กฎเกณฑ์นัน้หรอือาจเป็นคูก่รณใีนเรือ่งน้ัน เพือ่ให้มคีวามเป็นกลางและอสิระ
อย่างแท้จรงิ และพงึยดึหลกัการแยกหน้าทีร่ะหว่างผูว้างกฎเกณฑ์หรอืผูก้�ากบัควบคมุออกจากผูป้ฏบิตัิ 
และต้องพิจารณาเรื่องโดยยึดหลักความยุติธรรม เช่น การฟังความทุกฝ่าย การโต้แย้งคัดค้านกรรมการ 
กรรมการทุกคนต้องออกเสียงในการชี้ขาดจะงดออกเสียงมิได้

๒. การก�าหนดกลไกการปรบัปรงุระบบคณะกรรมการตามกฎหมายทีป่ระกาศใช้บงัคบัก่อนรฐัธรรมนูญ
 ๒.๑ ก�าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ มีการพิจารณาทบทวนเหตุผล
และความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบคณะกรรมการไว้ในกฎหมายที่ตนเองรักษาการนั้นต่อไป หรือสมควร
ให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกระบบคณะกรรมการเพื่อให้มีความคล่องตัวหรือการปรับปรุง แก้ไข 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

หรอืยกเลกิกฎหมายเพือ่ให้การด�าเนินการของคณะกรรมการมคีวามคล่องตวัหากเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น
ต้องมีคณะกรรมการจะต้องมีขนาดและองค์ประกอบอย่างไรบ้าง โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมติคณะรัฐมนตรีด้วย
 ๒.๒ ต้องมีการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากรัฐมนตรีผู้รักษาการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือถ้าเห็นว่ายังมีความจ�าเป็น 
ต้องมีระบบคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันต่อไป ก็จะต้องมีการแสดงเหตุผลต่อคณะรัฐมนตร ี
ถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีระบบคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นต่อไปและเหตุผลที่ไม่มีการบังคับใช้ 
หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นพร้อมทั้งก�าหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
 ๒.๓ อ�านาจหน้าที่ในการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาต มีลักษณะเป็นงานซึ่งเจ้าหน้าที่
สามารถตัดสินใจด�าเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ตามล�าดับขั้นของการบริหาร ไม่ใช่เรื่องส�าคัญที่จ�าเป็นต้องอาศัยการปรึกษาหารือโดยใช้ระบบ 
คณะกรรมการ เว้นแต่กรณีส�าคัญ เช่น การสัมปทาน อาจใช้วิธีผู้ด�ารงต�าแหน่งโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
 ๒.๔ การก�าหนดกฎหมายกลางเก่ียวกับคณะกรรมการเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต�่าส�าหรับการ
พิจารณาระบบคณะกรรมการแต่ละประเภทในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อพิจารณา 
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการ
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คำ�คม

จุลนิติ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

46

	 “. . .การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้น	 

ต้องสร้างพื้นฐาน	คือความพอมีพอกิน	พอใช้ของประชาชน 

ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์  

ที่ประหยัด	แต่ถูกต้องตามหลักวิชา	เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อม

พอควรและปฏิบัติได้แล้ว	จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ

ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำาดับต่อไป	หากมุ่งแต่จะทุ่มเท

สร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว	 

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ

ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย	ก็จะเกิดความไม่สมดุลย์ในเรื่อง

ต่าง	ๆ	ขึ้น	ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 ตาม	“หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”	โดยทั่วไปนั้น	เป็น	“การปกครองที่ยึดถือ 
กฎหมายเป็นใหญ่ในรัฐนั้น ๆ ”	หรือ	“ใช้กฎหมายเป็นหลักส�าคัญในการปกครองประเทศชาติ 
บ้านเมือง”	ดังนั้น	พลเมืองทุกคนในสังคมประชาธิปไตยจึงมีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	
ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วย่อมมคีวามผดิและต้องได้รบัโทษ	ทัง้น้ี	เพือ่รกัษาความเป็นอยู่
ของรัฐ	 ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	กรณีจึงกล่าวได้ว่ากฎหมายนั้น 
เป็น	“นโยบายสาธารณะ”	อย่างหนึ่ง	ทั้งนี้	ก็ด้วยเหตุที่มีผลกระทบต่อทุกองคาพยพในสังคม	และเมื่อ 
เป็นนโยบายสาธารณะแล้ว	 การริเริ่มหรือเสนอให้มีกฎหมายต่าง	 ๆ	 จึงมิได้แตกต่างจากการริเริ่ม 
หรือเสนอให้มีนโยบายสาธารณะอื่น	ๆ	กล่าวคือ	การริเริ่มหรือเสนอให้มีกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ  นั้น 
จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนและเพียงพอว่าจ�าเป็นต้องมีกฎหมายนั้นอย่างแท้จริง  
(Sufficient	 Evidence	 Basis)	 ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา	
(Problem	Defined)	 รวมทั้งทางเลือกต่าง	 ๆ	 ในการแก้ไขปัญหานั้นนอกจากมาตรการทางกฎหมาย	
(Alternative	 Solutions)	 ตลอดจนต้องมกีารปรกึษาหารอือย่างใกล้ชดิกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	 (Stakeholders 
Consultation)	ทกุกลุม่	ซึง่กระบวนการตรวจสอบการรเิริม่หรอืเสนอให้มร่ีางกฎหมายว่ามคีวามจ�าเป็น
จะต้องตรากฎหมายหรือไม่นี้	โดยทั่วไปจะเรียกว่า	“Ex Ante Analysis”๒

	 ทัง้นี	้นอกจากกระบวนการ	“Ex	Ante	Analysis”	ซึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผลกระทบ 
ในการออกกฎหมายดังกล่าวแล้ว	 ยังมีกระบวนการอีกส่วนหน่ึงที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 
ซึง่ใช้ส�าหรบักฎหมายทีม่กีารตราขึน้ใช้บงัคบัแล้วก็คอื	 “กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมาย 

 ๑จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ในการจัดการสัมมนา	เร่ือง	“การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายให้สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติมาตรา	๗๗	และมาตรา	๒๕๘	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”	ในวันพุธที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๓๐	-	
๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้อง	Mayfair	Ballroom	A-B	ชั้น	๑๑	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	(ประตูน�้า).
 ๒คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ (สรุปผลการปฏิบัติการตาม 
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘).	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	
๒๕๖๐.	หน้า	๓๔.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

ภายหลงัจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว” หรือเรียกว่า “Ex Post Evaluation of Legislation”  
โดยในอดีตทีผ่่านมาถอืว่าการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเป็นดุลพนิิจของผูร้กัษาการ 
ตามกฎหมายนั้น	ๆ	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	ประเทศไทยยังมิได้ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ 
กฎหมายภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 เพราะในทางปฏิบัติ 
จะเป็นการพจิารณาตามข้อเสนอแนะของข้าราชการประจ�า	 แต่โดยท่ีข้าราชการประจ�าอาจจะมทีศันคติ 
ยดึตดิกับกฎระเบียบดั้งเดิม	 จึงเป็นการยากที่จะเสนอให้ผู้รักษาการตามกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย 
ในความรบัผิดชอบให้ทนัสมัย	เว้นแต่เป็นการเพิม่อ�านาจหน้าทีห่รอืขยายขนาดขององค์กร	ประกอบกบั 
ระบบการเมอืงทีไ่ม่ค่อยมเีสถยีรภาพท�าให้ผูร้กัษาการตามกฎหมายไม่ประสงค์ทีจ่ะรเิริม่ให้มกีารทบทวน
กฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบเนือ่งจากจะต้องอาศยัเสยีงข้างมากในสภา๓	ด้วยเหตผุลต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	 
จงึเป็นสาเหตใุห้กฎหมายไทยจ�านวนมากมบีทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคล้องกบัสภาวการณ์ของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปอย่างรวดเรว็จากผลของพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ	เมือ่กฎหมายไทยหยุดอยู่กับท่ีหรอืไม่มี
การพจิารณาทบทวนความเหมาะสม ในขณะทีป่ระเทศอืน่ ๆ  ได้พฒันากฎหมายในเรือ่งเดยีวกนันัน้ 
ไปแล้ว กฎหมายจึงล้าสมยัและกลายเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศหรอืระดับขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทกีารค้าโลก	เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว	คณะกรรมการพฒันากฎหมาย	จึงได้ด�าเนนิการ 
ยกร่างกฎหมายเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้มกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบญัญตักิฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อเป็นกระบวนการทบทวนกฎหมายให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลก	 และได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งต่อมา 
ได้มีการตรา	“พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘”	ขึน้ใช้บงัคับ	
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่๙	กันยายน	๒๕๕๘	เป็นต้นมา
	 ดงันัน้	เพือ่เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้มคีวามรู	้ความเข้าใจ	 
ในสาระส�าคัญเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	
และมาตรา	 ๒๕๘	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 จึงได้จัดให้มีการสัมมนา	 เร่ือง	 “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกบับทบญัญตัมิาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย”	ขึน้	 
เมื่อวันพุธที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมา	 โดยการจัดสัมมนาในครั้งน้ี	นายดิสทัต  โหตระกิตย ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ได้กล่าวเปิดการสัมมนา	 จากนั้น	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๑๓)	กรรมการพฒันากฎหมาย	ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา	และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ	
เรื่อง	“การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกับนโยบายการปฏิรูปกฎหมาย”  รวมทั้งมีการสัมมนา 
ในหัวข้อต่าง	ๆ	ประกอบด้วย

	 ๓เพิ่งอ้าง.
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	 ๑.	 เรื่อง	 “แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	
และมาตรา	 ๒๕๘	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”	โดย	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	และสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิและนางพงษ์สวาท		กายอรณุสทุธิ	์กรรมการ
ร่างกฎหมายประจ�า	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ๒.	 เรื่อง	 “ความเป็นมาและสาระส�าคัญของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘”	โดย	นายปกรณ์		นิลประพันธ	์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	และ
	 ๓.	 เรือ่ง	 “แนวทางการด�าเนนิการและปัญหาอปุสรรคเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามพระราชกฤษฎกีา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘”	โดย	 นายจุมพล	ศรีจงศิริกุล	นักกฎหมาย
กฤษฎีกาช�านาญการ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และนางสาวปัทมา	วะรินทร์	นักกฎหมาย
กฤษฎีกาช�านาญการ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 โดยการสัมมนาในหัวข้อ	 “แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”	โดย	นายดิสทัต		
โหตระกิตย	์เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา	และสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาต	ิและนางพงษส์วาท		
กายอรุณสุทธิ์	 กรรมการร่างกฎหมายประจ�า	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 มีสาระส�าคัญสรุปได	้
ดังนี้	

 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎกีา  และสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า	 กระบวนการปฏิรูปกฎหมายที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันมีที่มาที่ส�าคัญจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบัญญัติมาตรา ๗๗  ถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญ
ของเรื่อง	ซึ่งบัญญัติว่า	
 “มาตรา ๗๗ รฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้
เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึ 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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ของกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้ก่ียวข้องประกอบด้วย เพือ่พฒันา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนด 
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 
 บทบัญญัติมาตรา  ๗๗  ซึ่งอยู่ในหมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ  ดังกล่าวนั้น  มีเจตนารมณ ์
ให้กฎหมายมี “คุณภาพ” มากที่สุด โดยก�าหนดเป้าประสงค์ที่ส�าคัญไว้ ๓ ประการ คือ
  (๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดท�ากฎหมายให้ดียิ่งขึ้น
  (๒) ปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น
  (๓) ปรับปรุงให้คงคุณภาพกฎหมายไว้ตราบเท่าที่จ�าเป็น
  ทั้งนี้  เมื่อปรากฏว่ากฎหมายหมดความจ�าเป็นหรือด้อยคุณภาพจะต้องยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมายด้วย กล่าวอกีนยัหนึง่คอื	หากปรากฏว่ากฎหมายทีใ่ช้บงัคบัไปแล้ว	เกดิความไม่จ�าเป็นหรอืด้อย 
ประสทิธภิาพลง	ซึง่อาจจะเกดิจากสาเหตหุรอืปัจจยัต่าง	ๆ 	อาท	ิเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไป	สถานการณ์
ทีจ่�าเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมายหมดไป	หรอืไม่ตอบสนองต่อสภาวการณ์แห่งเศรษฐกิจ	สงัคม	และวฒันธรรม 
เป็นต้น	จะต้องแก้ไข	ปรับปรุง	หรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนั้นเสีย
	 อนึ่ง	 หากจะก�าหนดลักษณะหรือให้นิยามความหมายของค�าว่า	“กฎหมายที่มีคุณภาพ”	 แล้ว	
สามารถอธบิายได้ว่า	หมายถงึ	กฎหมายทีเ่ป็นได้ทัง้คณุและโทษ	เป็นการสร้างระบบแก้ไขปัญหาท่ีน�าไปสู่ 
เป้าหมายแห่งการพัฒนา	 ในขณะเดียวกันเมื่อสภาพสังคมหรือความส�าคัญของปัญหาเปลี่ยนแปลงไป	 
หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น	 หรือกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 ก็ต้อง
ด�าเนินการแก้ไข	 ปรับปรุง	 หรือยกเลิกกฎหมายน้ัน	 ดังน้ัน	 “กฎหมายที่มีคุณภาพ”	 คือ	 กฎหมาย 
ที่ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวมในลักษณะที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น	 รวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร่างกฎหมาย
	 ในขณะเดียวกัน	 “กฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ”	 จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎหมายที่มีคุณภาพ 
ในประการที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 (๑)		เป็นกฎหมายทีส่ร้างภาระหรอืขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็นให้เกิดขึน้แก่ประชาชนโดยปราศจากเหตผุล
อันสมควร
	 (๒)		เป็นกฎหมายทีจ่�ากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชนเกนิความจ�าเป็น	โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
การขออนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	 รวมท้ังการก�าหนดกรอบหรือเงื่อนเวลาให้เจ้าหน้าที ่
ทีจ่ะต้องปฏบิตัก่ิอนการด�าเนนิการซึง่สร้างความยุง่ยากและความล่าช้าในกระบวนการต่าง	ๆ 	อันถอืเป็น 
ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นแก่ประชาชน
	 (๓)		เป็นกฎหมายทีก่�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัการกระท�าความผดิ	หรือให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่
มากเกินความจ�าเป็น
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 จากลักษณะของกฎหมายทีไ่ม่มคีณุภาพอันเป็นสาเหตสุ่วนหน่ึงทีท่�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ 	ในสงัคม
ตามมาดังกล่าว	 บทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
จึงได้ก�าหนด	“วิธีการจัดท�าร่างกฎหมายที่ดี”	 ขึ้น	 โดยก�าหนดให้	“ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  และต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
รวมทัง้ต้องเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเห็นและการวเิคราะห์ผลกระทบนัน้ให้แก่ประชาชนทราบ 
ตลอดจนต้องน�าผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
จัดท�าร่างกฎหมายในทุกขั้นตอนด้วย	 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการและการจัดท�า 
ร่างกฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว	ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 จึงได้ร่วมกันจัดท�า	 “แนวทางการจัดท�า 
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา  ๗๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”  
โดยก�าหนดหลักเกณฑ	์วิธีการ	และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย	การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย	
และการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย	รวมทัง้การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน 
จากกฎหมาย	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด�าเนินการในการจัดท�า 
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อันประกอบด้วย	๒	ส่วน	คือ๔ 
	 ส่วนที่	๑		หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพจิารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานรฐั	และ
	 ส่วนที	่๒		แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย	 และการวิเคราะห์ 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย	ซ่ึงประกอบด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางการพจิารณาในแต่ละขัน้ตอน
	 นอกจากนี	้ยงัได้ปรบัปรงุ	“หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ
(Checklist)”	 เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการจดัท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา	๗๗	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 
(เรือ่ง	นโยบายการปฏิรปูกฎหมายในส่วนทีเ่ก่ียวกับฝ่ายบรหิาร)๕		โดยให้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ 
คณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ๔โปรดดู	กองนติธิรรม	ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี	ส�าเนาบนัทกึข้อความส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๓/ 
ว	๑๐๔๘/พ	ลงวันที่	๓	เมษายน	๒๕๖๐	เรื่อง	แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ	มาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย,	เอกสารเผยแพร่จาก	http://www.cabinet.soc.go.th.
 ๕คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙	เห็นชอบนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร	ตามที ่
รองนายกรัฐมนตร	ี (นายวิษณ	ุ เครืองาม)	 เสนอ	 และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป	 โดยในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
ต้องมกีารตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) รวม ๑๐ ประการ อย่างเคร่งครดั รวมทัง้ต้องเสนอแผนในการ 
จัดท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะเวลา และบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหา
ให้ได้ความชดัเจนและให้ได้ข้อยตุใินหลกัการก่อนน�าเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีและกรณทีีต้่องมกีารจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล 
จะต้องเป็นกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นและเพือ่ประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นส�าคญัเท่านัน้ ตลอดจนต้องพจิารณาความเร่งด่วน 
ตาม	Function	(ภารกิจพื้นฐาน)	Agenda	(ภารกิจยุทธศาสตร	์นโยบายเร่งด่วน	แนวทางปฏิรูปภาครัฐ	งบประมาณบูรณาการ)	ที่มีผล 
ต่อการปฏิรูปประเทศ และมีความทันสมัยและเป็นสากล รวมทั้งพิจารณาความจ�าเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให ้
การขับเคลือ่นนโยบายปฏริปูทีส่�าคญัมคีวามต่อเนือ่ง และการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้วย ทัง้นี ้ให้ส�านกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจดัท�าแนวปฏบิตัใินเรือ่งนีเ้สนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้ส่วนราชการถอืปฏบิตัติาม
นโยบายการปฏรูิปกฎหมายในส่วนทีเ่ก่ียวกับฝ่ายบรหิารอย่างเคร่งครดัต่อไป, ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี ส�าเนาหนงัสอืส�านกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร	ีด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๓/ว	๑๕๑	เรื่อง	นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร	ลงวันที่	๔	พฤษภาคม	
๒๕๕๙,	สืบค้นจาก	http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/993192813.pdf.
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

 ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มมีตเิหน็ชอบ “แนวทางการจดัท�า 
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา  ๗๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” 
และ “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” ที่ส�านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้จดัท�าหรอืปรบัปรงุขึน้ดงักล่าว 
โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป๖ 

 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ ์กรรมการร่างกฎหมาย
ประจ�า  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ 
พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	
พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นกฎหมายส�าคญัทีส่่งผลให้เกิดการประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย	โดยก�าหนดให้ส่วนราชการมหีน้าที่ 
ส�ารวจ	ตรวจสอบ	และทบทวนกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั 
และประกาศต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ	เพ่ือด�าเนินการ
ยกเลกิ	ปรบัปรงุ	หรอืจดัให้มีกฎหมายหรอืประกาศขึน้ใหม่
ให้ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับสภาวการณ์
หรือสอดคล้องกับความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบัน
	 ทั้งนี้	มาตรา	๑๒	แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	
ก�าหนดให้คณะกรรมการพฒันากฎหมายจัดท�ารายงานประจ�าปีสรปุผลการปฏิบติัการตามพระราชกฤษฎกีานี้
เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเพือ่ทราบ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานธุรการ
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	จึงได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานประจ�าปี	๒๕๕๙	ขึ้น	โดยสรุปข้อมูล
การด�าเนนิงานและผลการปฏบิตักิารตามพระราชกฤษฎกีานีใ้นรอบปีแรกนบัแต่มกีารใช้บงัคบั	ซึง่เนือ้หา
ของรายงานประจ�าปีฉบับแรกดังกล่าวนี	้ได้แบ่งออกเป็น	๔	ส่วน	แต่ละส่วนมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 ส่วนที ่๑  ความเป็นมาของพระราชกฤษฎกีาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 โดยทีร่ฐับาลได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�าหนดคณุภาพของกฎหมาย	ดงันัน้	 จึงก�าหนดให้ม	ี 
“การประเมินผลกระทบของกฎหมาย”	(Regulatory	Impact	Assessment	:	RIA)	ขึน้	เพือ่เป็นหลกัเกณฑ์ 
การประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการออกกฎหมายของหน่วยงานของรฐั	แต่มาตรการดงักล่าว
กลับช่วยพิจารณาคุณภาพของกฎหมายได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะน�า  
“กระบวนการตรวจสอบคณุภาพกฎหมายภายหลงักฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว” มาปรบัใช้กบักฎหมาย 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 ๖ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี,	ส�าเนาหนังสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๓/ว	๒๖๑	เรือ่ง	แนวทางการจดัท�า
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ลงวันที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐,	สืบค้นจาก	
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2560/993237122.pdf.
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จุลนิติ

	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของกฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ	 หรือมีการตรากฎหมายเพื่อรับรองการด�าเนินการตรวจสอบ
ในเรือ่งดังกล่าวอย่างเป็นรปูธรรม	และการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมายก็ยงัไม่ครอบคลมุ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายทั้งระบบ	เพราะอาจไม่ครอบคลุมผลกระทบในด้านอื่น	ๆ	 
ทีอ่ยูน่อกเหนอืความคาดหมาย	และยังไม่ครอบคลมุถงึปัญหาในทางปฏิบติัทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้บงัคับ
กฎหมายนัน้	ๆ 	ด้วยเหตนุี	้จงึได้เกดิแนวคดิทีจ่ะน�ากระบวนการตรวจสอบคณุภาพของกฎหมายภายหลงั 
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วมาบังคับใช้	 จึงมีการตรา	 “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘”	 ข้ึนใช้บังคับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก�าหนดให ้“รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย” มีหน้าที่จัดให้มีการ
พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี ท่ีกฎหมายนัน้ใช้บังคับ เพือ่พจิารณาคณุภาพ
ของกฎหมาย และเพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบรบิทต่าง ๆ ของโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไป อนัจะท�าให้ประชาชนมชีวีติท่ีดขีึน้  (Better Regulation 
for the Better Lives) และยังเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
	 พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไว้หลายประการ	โดยให้รัฐมนตรีผู้รักษาการพิจารณาทบทวน
กฎหมายในประเดน็ต่าง	ๆ 	เช่น	มีเหตผุลหรอืความจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดให้มกีฎหมายนัน้ใช้บงัคบัต่อไป 
หรือไม่อย่างไร	 มีการปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 การเมืองการปกครอง	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งของประเทศและของโลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปแล้วหรอืไม่	หรอืมกีารปรบัปรงุ	 แก้ไข	หรอืยกเลกิกฎหมายให้สอดคล้องหรอือนวุตักิาร
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยต้องปฏบิตัติามภายใต้บงัคบักฎหมายระหว่างประเทศหรอืไม่	 
รวมทั้งมีการปรับปรุง	 แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมาย	 เพื่อลดผลกระทบและภาระต่อประชาชนที่เกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่

 ส่วนที ่๒  การด�าเนินการตามพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
 สาระส�าคญัของเนือ้หาเกีย่วกบัการด�าเนินการตามพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้
 ๒.๑   ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
	 	 		 พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้ก�าหนดข้ันตอน
การพิจารณาทบทวนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 		 (๑)	 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	ให้ผูร้กัษาการตามกฎหมาย
นั้นประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมท้ัง
แจ้งให้คณะกรรมการพฒันากฎหมายทราบ	ทัง้น้ี	หากมีข้อเสนอแนะจากผูใ้ดหรอืคณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย	ให้น�ามาประกอบการพิจารณาด้วย
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

	 	 		 (๒)	 ผูร้กัษาการตามกฎหมายต้องจัดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ขององค์กรทีเ่ก่ียวข้องและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกีย่วกบักฎหมายนัน้	รวมถงึจะจัดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ไปด้วยกไ็ด้
	 	 		 (๓)	 กรณทีีผู่ร้กัษาการตามกฎหมายนัน้ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะตามมาตรา	๕	 (๒)	
แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘๗	หากเห็นว่าข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบพร้อมทั้งเหตุผล	
ภายใน	๑๐	วนั	นบัแต่วันทีม่คีวามเหน็ดงักล่าว	 ในกรณน้ีี	ผูร้้องเรยีนหรอืผูเ้สนอแนะจะเสนอเรือ่งดงักล่าว 
ไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
	 	 		 (๔)	 กรณีกฎหมายที่ไม่มีการบังคับใช้เกิน	๓	ปี	ตามมาตรา	๕	(๔)	แห่งพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ให้ผู้รกัษาการตามกฎหมายเสนอยกเลกิกฎหมาย
ดงักล่าวต่อคณะรฐัมนตร	ีหรอืกรณียงัมีความจ�าเป็นต้องมกีฎหมายน้ันต่อไป	ให้แสดงเหตผุลต่อคณะรฐัมนตรี	
พร้อมทั้งก�าหนดเวลาที่ชัดเจนในการด�าเนินการเพื่อบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายภายใน	 ๑๐	 วัน	 
นบัแต่วนัทีค่รบ	๓	ปีทีก่ฎหมายนัน้ใช้บงัคบั	ส�าหรบักรณอีืน่	ๆ 	ตามมาตรา	๕	แห่งพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	เมื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
แล้วเสร็จ	 ให้จัดท�ารายงานสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน	๑๘๐	 วัน	 นับแต่วันที่มี
เหตุต้องพิจารณาทบทวน	หากจ�าเป็นต้องปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือยกเลิกกฎหมาย	 ให้เสนอร่างกฎหมาย
ไปพร้อมกับรายงานดังกล่าวด้วย
	 	 		 (๕)	 กรณทีีค่ณะกรรมการพฒันากฎหมายเป็นผูด้�าเนนิการพจิารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายแทนผู้รกัษาการตามกฎหมาย	เมือ่คณะกรรมการพฒันากฎหมายพจิารณาแล้วเสรจ็	ให้เสนอ 
ผลการพิจารณาไปยังผู้รักษาการตามกฎหมายและคณะรัฐมนตรี
	 	 		 (๖)		เมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายแล้ว	 ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นให้คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ารายงานประจ�าปีต่อไป
	 	 		 (๗)	 ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท�ารายงานประจ�าปีสรุปผลการปฏิบัติการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้	เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ

 ๗พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕	ก�าหนดว่า
 “มาตรา	๕	ภายใต้บังคับมาตรา	๑๓	เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสม	เป็นธรรม	ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร	สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตตามกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ให้รัฐมนตรี
ผู้รักษาการมีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมายใช้บังคับ	หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง	
ดังต่อไปนี้	
	 (๑)	เห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง	แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมาย	
	 (๒)	ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป	และรัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่า 
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร	
	 (๓)	ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	
	 (๔)	เมื่อปรากฏว่ามิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกินสามปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๒.๒   รายงานผลด�าเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
	 	 		 มาตรา	๑๓	แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘๘	

ก�าหนดให้รฐัมนตรผู้ีรกัษาการตรวจสอบกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ	แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการ
พฒันากฎหมายทราบ	รวมทัง้แจ้งว่าจะด�าเนินการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฉบบัใด	
ในปีใด	โดยมีหลักเกณฑ์ว่ากฎหมายทีบ่งัคบัใช้เกนิ ๕ ปี นบัถงึวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีใ้ช้บงัคบั จะต้อง
ด�าเนนิการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา ๕ ปี ส่วนกฎหมายทีใ่ช้บงัคับ
ยงัไม่ถึง ๕ ปี นบัถึงวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีใ้ช้บงัคับ มกี�าหนดท่ีจะต้องด�าเนนิการพจิารณาทบทวน 
ความเหมาะสมเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบ ๕ ปี 
	 	 		 ในด้านการด�าเนนิการของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 ได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
แต่ละกระทรวงเพือ่ขอให้หน่วยงานในสงักัดแจ้งข้อมลูกฎหมายในความรบัผดิชอบ	 โดยการกรอกข้อมลู
ลงในแบบฟอร์มที่ก�าหนดขึ้น	 ที่ส�าคัญ	ๆ 	 ประกอบด้วย	 การแจ้งชื่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัต ิ
และกฎหมายล�าดบัรองทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบ	ผูร้กัษาการ	วนัใช้บงัคบัของกฎหมาย	และก�าหนดเวลา 
ทีจ่ะพจิารณาทบทวนความเหมาะสม	ทัง้น้ี	หากเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคับก่อนหรอืใช้บงัคับภายในวนัที ่
๙ กันยายน ๒๕๕๓	(กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัเกิน	๕	ปี	นบัถงึวันทีพ่ระราชกฤษฎีกาฯ	ใช้บงัคบั)	ให้หน่วยงาน 
แจ้งว่าจะด�าเนนิการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปีใด ซึง่การทบทวนความเหมาะสม 
ดังกล่าวจะต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๕ ปี นบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ใช้บงัคบั กล่าวคือ 
ภายในวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๓	 นอกจากน้ี	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังได้มีหนังสือไปยัง
กระทรวงต่าง	ๆ	อกีครัง้	ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา	ด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๙๐๑.๑/๑๓-๒๘	 
ลงวนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัหรอืก�ากบัดแูลของกระทรวง	และ
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงได้ยืนยันข้อมูล	ทั้งนี้	เพื่อให้ข้อมูลในรายงาน 
ดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน	 อันจะเป็นประโยชน์แก่การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ต่อไป

 ๘พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๓	ก�าหนดว่า
	 “มาตรา	๑๓	ในวาระเริ่มแรก	ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นทั้งหมด	แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ	ตามแบบ	วิธีการ	และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก�าหนด	ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	
 ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่	ถ้ากฎหมายใดใช้บงัคบัเกนิห้าปีนบัถงึวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีใ้ช้บงัคบั	ให้หน่วยงานตามวรรคหนึง่
แจ้งให้คณะกรรมการพฒันากฎหมายทราบด้วยว่าจะด�าเนนิการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฉบบัใดในปีใด	ซ่ึงทัง้หมด 
ต้องท�าให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	ส�าหรับกฎหมายใดที่ใช้บังคับยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันท่ี 
พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ	ให้ด�าเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบห้าปีนับแต่
วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ
 เมือ่ได้ข้อมลูตามวรรคหนึง่	ให้รฐัมนตรผีูร้กัษาการสัง่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัท�าค�าแปลของกฎหมายทัง้หมดเป็นภาษากลาง 
ของอาเซยีนให้แล้วเสรจ็ภายในสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีใ้ช้บงัคบั	และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยทีป่ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย	 และเมื่อใดที่มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค�าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว”.
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แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลกฎหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 ส่วนที ่๓ ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการด�าเนนิการตามพระราชกฤษฎกีาการทบทวน 
ความเหมาะของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
	 ตลอดระยะเวลา	 ๑	 ปีกว่าของการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	หน่วยงานของรฐัได้ประสบปัญหาในทางปฏิบติัหลายประการ	ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาในฐานะหน่วยธรุการของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย	 จึงได้รวบรวมสภาพปัญหาและอปุสรรค 
ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 โดยเป็นการประมวลผลจากสภาพปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้สอบถามและปรึกษา
มายังส�านักงานฯ	รวมทั้งได้จัดท�าข้อเสนอแนะในการด�าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้น	ดังต่อไปนี้๙

 ๓.๑   สภาพปัญหาและอุปสรรค
       ๓.๑.๑  ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
	 	 		 	 	 		 	 	 เนื่องจากกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเป็นเรื่องใหม่และ 
เพิ่งมีผลบังคับใช้มาช่วงเวลาหนึ่ง	 จึงมีข้อจ�ากัดของเจ้าหน้าที่ในการเรียนรู้และท�าความเข้าใจ	 รวมทั้ง 
มีผลให้การด�าเนินการบางเรื่องไม่สอดคล้องกับกลไกของกฎหมาย	ได้แก่
           (๑) การเสนอให้ทบทวนกฎหมายท่ีได้รบัยกเว้นตามมาตรา ๓	กล่าวคือ	มาตรา	๓	 
แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ	 ได้บัญญัติข้อยกเว้นไม่ให้น�า 
พระราชกฤษฎีกานี้มาใช้บังคับกับกฎหมายบางประเภท	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	

 ๙คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒.	หน้า	๑๒๖-๑๒๗.

  

  

 
 ก. ล ำดับที่ ..  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระรำชบัญญัติ/ประมวลกฎหมำย/พระรำชก ำหนด       
       (ให้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มละ ๑ กฎหมาย) 
 ข. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ                                    
 ค. ข้อมูล ณ วันที ่           
 ง. ข้อมูลผู้ประสำนงำน ชื่อ-สกลุ       ต ำแหน่ง       
     ส ำนัก/กอง         โทรศัพท์       
     E-mail        
 

(๑) กฎหมำยและผู้รักษำกำร (๒)  
วันใช้บังคับ  
(ระบุเป็น 
ว/ด/ป) 

(๓)  
ก ำหนดเวลำที่จะทบทวน 

(๔) 
สถำนะกำรแก้ไขปรับปรุง

กฎหมำย (ถ้ำมี  
โปรดระบุสถำนะ ก,ข,ค,ง) 

(๕) 
ข้อมูลอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

(๑.๑) ช่ือกฎหมาย (๑.๒) ผูร้ักษาการ (๓.๑) กรณีใช้บังคับก่อนหรือใช้
บังคับในวันท่ี ๙ ก.ย. ๕๓  
(โปรดท าเครื่องหมาย √) 

(๓.๒) กรณีใช้บังคับ
หลังวันท่ี ๙ ก.ย. ๕๓ 

(ระบุเป็น ว/ด/ป) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๒๕

๕๙
 

๒๕
๖๐

 

๒๕
๖๑

 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 
ระดบัพระราชบญัญัต ิ   

              

กฎหมายล าดบัรอง   

(ก) พระราชกฤษฎกีา   

      (ก.๑)              

      (ก.๒)              

(ข) กฎกระทรวง   

      (ข.๑)              

      (ข.๒)              

(ค) ประกาศ   

กระทรวง   
 โปรดอ่ำนค ำชี้แจงก่อนกรอกข้อมูล 
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จุลนิติ

ทบวง	กรม	หรอืกฎหมายทีบ่ญัญติัให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงและได้มกีารด�าเนินการตามกฎหมาย
นั้นแล้ว	 หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน	 เป็นต้น	 แต่ในทางปฏิบัติพบว่าหน่วยงานของรัฐ 
ยังแจ้งข้อมูลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายประเภทดังกล่าวนี้เข้ามาด้วย
          (๒) การด�าเนนิการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายไม่สอดคล้องกบัขัน้ตอน
ทีก่�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีาฯ	กล่าวคอื	ขัน้ตอนการทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎกีาฯ 
มุ่งหมายให้ด�าเนินการโดยจะต้องรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับ
กฎหมายนั้นประกอบด้วย	 มาตรา	 ๗	 จึงก�าหนดให้การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจะต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 และประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมทั้งแจ้ง 
ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย	เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง	ๆ	เสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับ 
การใช้บงัคบัหรอืเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าว	แต่ในทางปฏบิตัหิน่วยงานของรฐั
ผูด้�าเนนิการทบทวนกฎหมายยงัมไิด้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้	ดงัน้ัน	การพจิารณา 
ทบทวนความเหมาะสมจากมุมมองของหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว	 
จึงไม่อาจรับทราบและเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกบังคับหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 
ได้อย่างแท้จริง
       ๓.๑.๒  การขาดการบูรณาการข้อมูลกฎหมายภายในกระทรวง
	 	 		 	 	 		 	 	 โดยที่แต่ละกระทรวงจะมีหน่วยงานระดับกรมที่อยู่ภายใต้บังคับเป็นจ�านวนมาก	
และแต่ละกรมจะมกีฎหมายอยูใ่นความรบัผดิชอบเป็นจ�านวนหลายฉบบั	แม้ว่าขัน้ตอนตามพระราชกฤษฎกีาฯ 
จะก�าหนดให้รฐัมนตรผู้ีรกัษาการจะต้องมหีน้าทีจ่ดัให้มกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
เพือ่ให้เกดิการบรูณาการข้อมูลกฎหมายในภาพรวมของกระทรวงน้ัน	ๆ 	แต่ในทางปฏบิตั	ิเมือ่ส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนงัสือไปยงักระทรวงต่าง	 ๆ	 เพ่ือขอข้อมลู	 กระทรวงกม็กัจะส่งเรือ่งดงักล่าว 
ต่อไปยงักรมทีอ่ยูใ่นสงักดั	เพือ่ให้กรมได้จัดท�าข้อมลูกฎหมายส่งมายงัส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
โดยตรง	 โดยมไิด้แจ้งเรือ่งผ่านส�านกังานปลดักระทรวงแต่อย่างใด	จงึก่อให้เกดิปัญหาการขาดการบรูณาการ
ข้อมลูกฎหมายภายในกระทรวง	มผีลให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงในฐานะรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย 
ไม่ทราบข้อมูลหรอืตรวจสอบความถกูต้องของการรายงานดงักล่าวก่อนการแจ้งข้อมลูมายงัคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายได้	และเป็นผลให้ข้อมูลกฎหมายที่แจ้งมานั้นอาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องเพียงพอ
    ๓.๑.๓  การขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการประสานงานเกี่ยวกับการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
	 	 		 	 	 		 	 	 เนือ่งจากหน่วยงานของรฐัในทกุภาคส่วนจ�าต้องด�าเนินการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาน้ีภายในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งในแต่ละปีอาจมีกฎหมาย 
ในความรบัผดิชอบทีต้่องด�าเนนิการแตกต่างกนั	และต้องมกีารเผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนรบัทราบ	รวมทัง้ 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายนั้น	 ดังนั้น	 จึงมีกระบวนการและขั้นตอน 
ทีเ่กีย่วข้องหลายขัน้ตอน	ซึง่ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในทางปฏบิตัทิีส่�าคญัประการหน่ึง	คอื	หน่วยงานของรฐัเหล่านัน้ 
ยังมิได้แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง	 จึงมีผลท�าให้การติดต่อหรือประสานงาน 
เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	ไม่ต่อเนื่อง	และเกิดความไม่คล่องตัว
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    ๓.๑.๔  การรับรู้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
          ช่องทางทีส่�าคญัประการหน่ึงในการรเิริม่ให้มกีารทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
นอกเหนือจากการทบทวนตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	 คือ	 การร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ 
โดยองค์กรทีเ่กีย่วข้องหรอืจากประชาชนทัว่ไป	ซึง่พระราชกฤษฎีกาฯ	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะส�าหรับกรณีนี้ไว้อย่างชัดเจน	 กล่าวคือ	 ก�าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการ 
จะต้องน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพจิารณา	หากมีเหตผุลอนัสมควรจะต้องด�าเนินการทบทวนกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย	 แต่หากเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล	
ทั้งนี้	 หากผู้ร้องเรียนยังเห็นว่าข้อเสนอแนะเป็นเหตุอันสมควรที่ต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย	กอ็าจเสนอเรือ่งไปยงัคณะกรรมการพฒันากฎหมายเพือ่พจิารณาต่อไปกไ็ด้	 แต่อย่างไรกด็ี	 
ในปัจจุบันการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ริเริ่มโดยองค์กรที่เก่ียวข้องหรือประชาชนทั่วไป 
ยังมีน้อยและยังไม่มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอันเน่ืองมาจากเหตุดังกล่าว	 ซึ่งสาเหต ุ
ส่วนหนึง่เกดิจากความรบัรูแ้ละความเข้าใจของประชาชนทัว่ไปเก่ียวกับช่องทางและขัน้ตอนการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายยังไม่เป็นที่รับทราบ	และอีกสาเหตุหนึ่งคือ	การที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มี
ช่องทางในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

 ๓.๒   ข้อเสนอแนะ
	 	 		 จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในประการต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 		 (๑)	 การจัดให้มีคู ่มือการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 เพ่ือก�าหนดแนวทาง 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให้มีความชัดเจน	 โดยอาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคู่มือดังกล่าวและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
	 	 		 (๒)	 การอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ	
ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั	และเพือ่ทีป่ระชาชนจะได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายมากยิ่งขึ้น
	 	 		 (๓)	 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายควรเร่งสร้างความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 และตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การด�าเนินการในเรื่องนี้
	 	 		 (๔)	 หน่วยงานของรัฐควรมอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบโดยตรง	 เพื่อประโยชน์ในการ 
ประสานงาน	 และเพื่อให้การด�าเนินงานตามขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ตามพระราชกฤษฎีกานี้เกิดความต่อเนื่อง
และคล่องตัวในทางปฏิบัติ

 ส่วนที่ ๔  ผลการด�าเนินงานอื่นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายขึ้นตามบทบัญญัติในหมวด	 ๒	 ทวิ	 
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้มีการด�าเนินงาน 
ทีเ่ก่ียวกับการพฒันากฎหมายของประเทศไทยในหลายด้าน	ทัง้ในด้านการจัดท�าร่างกฎหมาย	การศกึษาวจิยั 
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เพือ่การพฒันากฎหมาย	และการจดัโครงการอบรมหรอืสมัมนาความรูด้้านการพฒันากฎหมาย	รวมทัง้ 
การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 (www.lawreform.go.th)	 
เป็นจ�านวนมาก

 ส�าหรบัการสมัมนาในหวัข้อ	“ความเป็นมาและสาระส�าคัญพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘”	 โดย	นายปกรณ	์	นิลประพันธ	์รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	มีสาระส�าคัญสรุปได้	ดังนี้	

 นายปกรณ์ นลิประพนัธ์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	ได้แสดงความคิดเห็นว่า	เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติ
ของกฎหมายต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	 จึงได้เสนอให้ม ี
“พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘”	 ขึ้นใช้บังคับ	 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒	ตอนที	่๘๖	ก	
ลงวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	อันมีสาระส�าคัญสรุปได้	ดังนี้
 หลักการของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘	ก็คือ	การก�าหนดให	้
“รัฐมนตรีผู้รักษาการ”	ตามกฎหมายแต่ละฉบับมีหน้าที่ในประการที่ส�าคัญ	๒	ประการ	คือ
 ๑. การจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	 ตามรอบระยะเวลาหรือ 
เมื่อมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด
 ๒. การจัดท�าค�าแปลกฎหมายท้ังหมดเป็นภาษากลางของอาเซยีน	(ภาษาองักฤษ)	ให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	และเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 โดยประเภทของ “กฎหมาย” ทีจ่ะต้องมกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมและจดัท�าค�าแปล 
ประกอบด้วย	พระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนูญ	พระราชบญัญตั	ิประมวลกฎหมาย	พระราชก�าหนด	
และกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง๑๐ ยกเว้นกฎหมายดังต่อไปนี้ท่ีไม่ต้อง
ทบทวนความเหมาะสมและจัดท�าค�าแปล	ซึ่งจ�าแนกออกได้เป็น	๕	ประเภท	ดังนี้
	 (๑)		กฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง	และระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว	เช่น	กฎหมาย
เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
	 (๒)		กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

	 ๑๐พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 มาตรา	 ๕	 ได้ก�าหนดความหมายของบทนิยามค�าว่า  “กฎ” 
หมายความว่า	พระราชกฤษฎีกา	กฎกระทรวง	ประกาศกระทรวง	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผล
บังคับเป็นการทั่วไป	โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ.
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	 (๓)		กฎหมายที่ให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด�าเนินการนั้นแล้ว	 เช่น	 กฎหมาย 
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย	กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรพัย์	กฎหมายโอนกรรมสทิธิ์ในทรพัยส์ิน	กฎหมาย
จดัต้ังศาล	กฎหมายจดัตัง้จงัหวัด	กฎหมายเกีย่วกบัการออกเหรยีญ	ธนบัตร	หรอืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
	 (๔)		กฎหมายที่ก�าหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ	 เครื่องหมาย	 หรือเครื่องแบบ	 เช่น	
กฎหมายก�าหนดครยุวิทยฐานะ	กฎหมายก�าหนดเครือ่งหมายราชการ	และกฎหมายก�าหนดเครือ่งแบบ	
	 (๕)		กฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

 อย่างไรกด็	ีหน้าท่ีในการทบทวนความเหมาะสมและจดัท�าค�าแปลนัน้	กรณเีป็นทีช่ดัเจนว่าหากเป็น	 
“กฎหมายแม่บท”	 ผู้มีหน้าที่ก็คือ	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	 แต่ส�าหรับกรณีที่เป็นกฎหมายล�าดับรอง
และกฎหมายที่ไม่มีผู้รักษาการหรือผู้รักษาการเป็นนายกรัฐมนตรี	 ผู้มีหน้าที่จะแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	
กรณีเป็น	 “กฎหมายล�าดับรอง”	 ผู้มีหน้าที่ก็คือ	 ผู้มีอ�านาจในการออกกฎ	 ส่วนกรณี	 “กฎหมายที่ไม่มี 
ผูร้กัษาการ”	หรอื	“ผู้รกัษาการเป็นนายกรฐัมนตร”ี	ในกรณน้ีี	นายกรฐัมนตรอีาจมอบหมายให้รฐัมนตรี
คนหนึง่หรอืหลายคนเป็นผู้รบัผิดชอบด�าเนินการแทนก็ได้	ทัง้น้ี	ผูม้หีน้าทีใ่นการทบทวนความเหมาะสม
ดังกล่าว	อาจขอให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเป็นผู้พิจารณาทบทวนแทนก็ได้
 ส�าหรบั	“ก�าหนดเวลา” และ “เหตุ” ท่ีกฎหมายก�าหนดให้มกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย คือ ทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
	 (๑)		เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง	แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมาย
	 (๒)		เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลอันสมควรจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือ 
จากประชาชนทั่วไป
	 (๓)		เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
	 (๔)		เมื่อมิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน	๓	ปี	นับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ
 ส่วนประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน	 (ทั้งหมดหรือบางเรื่องตามที่จ�าเป็น)	 ได้แก่เรื่อง	
ดังนี้
	 (๑)		เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป
	 (๒)		การปรับปรุง	แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
	 (๓)		การปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องหรืออนุวัติการตามพันธกรณ ี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
	 (๔)		การปรบัปรงุ	แก้ไข	หรอืยกเลกิกฎหมายเพือ่ลดผลกระทบและภาระของประชาชนทีเ่กดิขึน้
จากกฎหมายนั้นของประชาชนดีขึ้น
	 (๕)		การใช้ระบบคณะกรรมการ	การอนุมัต	ิการอนุญาต	ในอนุญาต	ระบบการจดทะเบียน	หรือ
ระบบอื่นที่ก�าหนดขึ้นเพื่อก�ากับหรือควบคุม	เพียงเท่าที่จ�าเป็น
	 (๖)		การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 (๗)		การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น
	 (๘)		เรื่องอื่นใดที่จะท�าให้กฎหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนโดยไม่จ�าเป็น	หรือไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	
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 อน่ึง การตรวจสอบกฎหมายท่ีจะต้องมกีารพจิารณาทบทวนในวาระเริม่แรก	สามารถแบ่งออกได้
เป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้
 กลุ่มที่ ๑  กฎหมายที่ใช้บังคับเกิน ๕ ปี นับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
	 กฎหมายในกลุ่มนี้	คือ	กฎหมายที่ใช้บังคับก่อนวันที	่๙	กันยายน	๒๕๕๓	โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องแจ้งว่าจะทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นในปีใด	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	พ.ศ.	๒๕๖๓
 กลุ่มที่ ๒  กฎหมายที่ใช้บังคับยังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
	 ในกรณนีี	้ให้หน่วยงานของรฐัทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายน้ันเมือ่ครบก�าหนด	๕	ปี	นบัแต่ 
วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ	หรือหากมีความจ�าเป็นอาจก�าหนดให้ทบทวนก่อนครบ	๕	ปี	ก็ได้
	 ส�าหรับการจัดท�าค�าแปลกฎหมาย	 ก�าหนดให้จะต้องจัดท�าค�าแปลกฎหมายที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชกฤษฎกีานี ้เป็นภาษากลางของอาเซยีน (ภาษาองักฤษ) ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒ ปี นบัแต่ 
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และเผยแพร่ค�าแปลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่วนกฎหมาย
ที่มีขึ้นใหม่	 หรือมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง	 ให้ด�าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงแก้ไขค�าแปลของ
กฎหมายดังกล่าวโดยเร็วด้วย

 ส่วนการสัมมนาในหัวข้อ	“แนวทางการด�าเนนิการและปัญหาอปุสรรคเกีย่วกบัการด�าเนนิการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.  ๒๕๕๘” โดย นายจุมพล   
ศรจีงศริิกุล นกักฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการ ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และนางสาวปัทมา วะรนิทร์ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาช�านาญการ	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 นั้น	 นอกจากทางวิทยากรจะได้ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค	รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการด�าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว	 ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดท�า 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา  ๗๗  และ 
มาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐	ด้วย	ซึง่ร่างพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวมีสาระส�าคัญสรุปได้	ดังนี้
  หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	 เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท�าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๗๗	 และมาตรา	๒๕๘	 ค.	 (๑)	 
ของรัฐธรรมนูญ	 โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบความจ�าเป็นในการมีกฎหมาย	การรับฟังความคิดเห็น
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ของผู้เกี่ยวข้อง	 และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	 รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหา 
ของร่างกฎหมาย	 และเมื่อกฎหมายใช้บังคับแล้วจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด
  ขอบเขตการบงัคบัใช้ ได้ก�าหนดประเภทของกฎหมายทีต้่องด�าเนนิการตรวจสอบความจ�าเป็น	
รับฟังความคิดเห็น	วิเคราะห์ผลกระทบ	และตรวจสอบเนื้อหาก่อนเสนอร่างกฎหมาย	รวมถึงประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิ	 ได้แก่	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ	พระราชบัญญตั	ิและประมวลกฎหมาย	นอกจากนี	้ 
ให้มีการตรวจสอบเนือ้หาและประเมนิผลสมัฤทธิส์�าหรบักฎ	และประเมนิผลสมัฤทธิพ์ระราชก�าหนดด้วย
  หน้าที่ในการตรวจสอบความจ�าเป็น รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ ตรวจสอบ
เน้ือหา และประเมินผลสัมฤทธิ	์ได้ก�าหนดให้	“หน่วยงานของรัฐทีจ่ะเสนอร่างกฎหมาย”	มหีน้าทีต่รวจสอบ
ความจ�าเป็น	รับฟังความคิดเห็น	วิเคราะห์ผลกระทบ	ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย	และประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ	และก�าหนดให้	“ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร”	
มีหน้าทีร่บัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องและวิเคราะห์ผลกระทบส�าหรบัร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	 ได้ก�าหนดให้เมื่อมีกรณีที่ต้องท�าภารกิจ	
หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์ก่อนว่า	 สามารถใช้มาตรการอ่ืนได้โดยไม่ต้องตรากฎหมายส�าหรับการ
ด�าเนนิการตามภารกจิหรอืไม่	โดยในการวเิคราะห์จะต้องระบทุางเลอืกทีไ่ม่จ�าเป็นต้องตราเป็นกฎหมาย
ไว้ด้วย
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ได้ก�าหนดวิธีการและกระบวนการไว	้ดังนี้
  (๑) วธิกีารได้มาซึง่ผูเ้กีย่วข้อง	 “ผูเ้กีย่วข้อง”	 ซ่ึงต้องรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการจดัท�า 
ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ	์ซึง่หมายถงึ	ผูซ้ึง่มหีรอือาจมสีทิธหิรอืหน้าทีต่ามกฎหมายหรอื
ทีไ่ด้รบัหรอือาจได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมาย	อาท	ิผูซ่ึ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
หน่วยงานของรฐัซึง่มภีารกจิเกีย่วข้องกบัร่างกฎหมายหรอืดแูลพืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบ	และผูท้รงคณุวฒุิ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกฎหมาย	เป็นต้น	กฎหมายได้ก�าหนดวิธีการที่จะท�าให้
ได้รายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนที่สุด	โดยการเปิดให้ประชาชนมาจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียน รวมทั้ง 
ให้หน่วยงานของรฐัส�ารวจหรอืสอบถามรายชือ่ผูเ้กีย่วข้อง  และรวบรวมรายชือ่ท่ีได้จากทุกช่องทาง 
ไว้ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทัง้น้ี	การก�าหนดผูเ้ก่ียวข้องในการรบัฟังความคดิเห็นส�าหรบักฎหมาย
แต่ละประเภทนั้นอาจแตกต่างกันได้	 เช่น	 กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ	ความปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ
  (๒) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ก�าหนดให้ด�าเนินการตามกระบวนการ	ดังนี้
	 	 		 	 (๒.๑)	 ให้น�าหลกัการหรอืประเดน็ส�าคญัของร่างกฎหมาย	ร่างกฎหมาย	สภาพปัญหาและ
ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	 รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	 ไปรับฟังความคิดเห็น 
ก่อนการจัดท�าร่างกฎหมาย
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	 	 		 	 (๒.๒)	 เลอืกใช้วธิกีารรบัฟังความคดิเหน็ทีเ่หมาะสม	เช่น	ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ทางไปรษณีย์	การประชุมสัมมนา	การสัมภาษณ	์การเข้าร่วมชี้แจง	การส�ารวจความคิดเห็น	การตอบ
แบบสอบถาม	หรือวิธีการอื่นใด	
	 	 		 	 (๒.๓)	 ประกาศและแจ้งวิธีการรับฟังความคิดเห็น	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด	รวมทั้ง
การให้ข้อมลูอย่างเพยีงพอเพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องเข้าใจและสามารถแสดงความคดิเหน็ได้	 ตลอดจนด�าเนนิการ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล	แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก	และไม่เป็นภาระเกินสมควร
	 	 		 	 (๒.๔)	 การจดัท�ารายงานสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็	 ต้องระบปุระเดน็และสรปุความเหน็
ในแต่ละประเด็น	 รวมถึงค�าช้ีแจงตอบประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและเหตุผล	 ตลอดจนน�าผล 
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย
	 	 		 	 (๒.๕)	 การเปิดเผยหรอืเผยแพร่ผลการรบัฟังความคดิเหน็ผ่านทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในแต่ละขัน้ตอน	ทัง้ก่อนการเสนอร่างกฎหมายไปยงัส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี หลงัจากคณะรฐัมนตรี 
ให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎหมาย	 และชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	รวมทั้งชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา	
  การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย	 ได้ก�าหนดให้น�าผลการรบัฟังความคดิเหน็ 
มาประกอบการวิเคราะห์	โดยต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นระบบ	และจัดท�าเป็นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	ทั้งนี้ การก�าหนดหัวข้อหรือประเด็นในการวิเคราะห์ผลกระทบ
อาจแตกต่างกันตามลักษณะหรือประเภทของกฎหมาย	 เช่น	 กฎหมายที่จ�ากัดหรือกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน	หรือกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	
  การตรวจสอบเนือ้หาของร่างกฎหมาย	ได้ก�าหนดให้ในการจัดท�าร่างกฎหมาย	หน่วยงานของรัฐ
ต้องพจิารณาเนือ้หาของร่างกฎหมาย	 เช่น	สอดคล้องและไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญและยทุธศาสตร์ชาต	ิ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิจ�าเป็น	 มกีารใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการเท่าทีจ่�าเป็น	 รวมทัง้
ก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
อย่างร้ายแรง	ตลอดจนก�าหนดให้ดลุพนิจิแก่เจ้าหน้าทีเ่ท่าทีจ่�าเป็น	และต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์	ระยะเวลา 
และการตรวจสอบการใช้ดลุพนิจิ	 รวมถงึการจัดท�าแนวทางปฏบิตัใินการใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีใ่ห้ทนัสมยั
อยู่เสมอ	และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	
  การตรวจสอบผลการด�าเนินการ	 ได้ก�าหนดให้	 “ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”	 มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการ
จัดท�าร่างกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ 
จัดท�าขึ้นก่อนการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	
	 	 “ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา”	มหีน้าทีต่รวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	และ
ตรวจสอบเนือ้หาของร่างกฎหมาย	รวมทัง้ตรวจสอบรายงานสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการ
จัดท�าร่างกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
	 	 “คณะรัฐมนตรี”	“คณะกรรมการกฤษฎีกา”	“สภาผู้แทนราษฎร”	และ	“วุฒิสภา”	มีหน้าที่
ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

	 	 “รัฐสภา”	มีหน้าที่น�ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรส่ีงให้	มาใช้ประกอบการ
พิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา
	 	 ทั้งนี้	 หากพบว่าการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์	 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว	 สามารถส่งเรื่องคืนหรือมีข้อเสนอแนะไปยัง 
หน่วยงานของรัฐเพื่อด�าเนินการเพิ่มเติมได้
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ทุกรอบระยะเวลา	 ๕	 ปี	 หรือระยะเวลาอ่ืนที่ก�าหนด	 ซึ่งอาจแตกต่างกันตามลักษณะหรือประเภท 
ของกฎหมาย	เช่น	หากเป็นกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลย	ีเศรษฐกิจ	หรือสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	
การประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายอาจมรีะยะเวลาทีเ่รว็กว่ากฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการภาครฐั 
เป็นต้น	หรอืเมือ่มกีรณตีามทีก่ฎหมายก�าหนด	เช่น	จ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	หรอืยกเลกิกฎหมาย	
ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรหรอืประชาชน	ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
พฒันากฎหมาย	และไม่มีการบงัคบัใช้หรอืปฏบิตัติามกฎหมายเกิน	๓	ปี	 เป็นต้น	รวมทัง้ให้มกีารตรวจสอบ 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย
  ระบบกลางเก่ียวกับการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์	 ได้ก�าหนดให้มี	
“ระบบกลาง”	เพือ่เป็นช่องทางกลางส�าหรบัให้หน่วยงานของรฐัใช้ในการรบัฟังความคดิเหน็และประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ	และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
ในการเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายและการเข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมาย	 โดยระบบกลาง
เก่ียวกับการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว  จะรองรับการด�าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ  อาท	ิการรบัฟังความคดิเหน็และการประเมนิผลสมัฤทธิ	์การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการรบัฟัง
ความคดิเห็น	การวเิคราะห์ผลกระทบ	และร่างกฎหมายทีห่น่วยงานของรฐัจดัท�าขึน้	 รวมทัง้ร่างกฎหมาย 
ทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอต่อรฐัสภา	ตลอดจนการรับจดแจ้งผูเ้กีย่วข้องซึง่จะต้องรบัฟังความคดิเหน็	 การเปิดเผย 
ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย	และการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง	ๆ	 ให้เป็นหมวดหมู ่
เพื่อเผยแพร่	

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว	ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า	โดยที่การออกกฎหมายมาใช้บังคับในสังคม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	กฎหมายจึงต้องมีความชัดเจน	 เป็นธรรม	 และ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 รวมทัง้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	แต่เนือ่งจาก
กระบวนการในการตรากฎหมายทีผ่่านมายงัไม่ม ี “กฎหมายกลาง” ทีก่�าหนดกระบวนการมส่ีวนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าท่ี  หรือท่ีได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  จึงส่งผลให้กฎหมายที่ตราขึ้นเกิดความซ�้าซ้อน
และมีปริมาณกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นจ�านวนมากและส่งผลกระทบหรือสร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ�าเป็น
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ดงันัน้ จงึได้มกีารบญัญตัมิาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนญูขึน้ โดยมเีจตนารมณ์
ทีจ่ะก�าหนด๑๑	๑)	การมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องเพือ่ประกอบ
การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธ์ิ		๒)	การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย 
เพือ่ป้องกนัหรอืแก้ไขปัญหาการมกีฎหมายมากเกนิความจ�าเป็น	 	๓)	การวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้
จากกฎหมาย  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่และอ�านาจในกระบวนการตรากฎหมายแต่ละขั้นตอนได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทางเลือก	ประโยชน	์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่าง	ๆ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้น	ๆ		๔)	การควบคุมเนื้อหาของ
ร่างกฎหมาย	 เกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็น	 การก�าหนด
เกณฑ์การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	และระยะเวลาการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ทีบ่ญัญตัไิว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน	 และการก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้การท�างาน 
เกิดความคล่องตัว	 โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ�าเป็น	 รวมทั้ง 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และ	 
๕)	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  เพื่อลดปริมาณกฎหมายที่ไม่จ�าเป็น	รวมทั้งพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหา	 รวมท้ังความส�าคัญและจ�าเป็นของบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	 และ 
มาตรา	 ๒๕๘	 ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 จึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับ 
การด�าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้น	ทั้งนี้	 เนื่องจากมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญ	เป็นบทบัญญัติ 
ที่อยู่ในหมวด	๖	แนวนโยบายแห่งรัฐ	ซึ่งก�าหนดให้รัฐพึงด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่บัญญัติไว ้
ในหมวดนี้	 เพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗  ในเรื่องขอบเขต  
ขั้นตอน  หน้าท่ีและอ�านาจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม  ให้เกิดความสอดคล้องและ 
มแีนวทางปฏิบัตเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  จงึสมควรจดัท�าร่างกฎหมายฉบบันีเ้พือ่ก�าหนดหลกัการ 
ในเรื่องดังกล่าว	 และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	 จะมีผลใช้บังคับกับรัฐ	 ซึ่งย่อมมีความหมาย
ครอบคลุมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตุลาการ	รวมทั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นใดของรัฐ	 
แต่โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๔  เมษายน  ๒๕๖๐  เร่ือง  แนวทางการจัดท�าและการเสนอ 
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดขึ้นเพื่อรองรับ
การด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกับองค์กรในฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ครอบคลุม
ถึงองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรในฝ่ายบริหาร ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีแนวทางปฏิบัติ
ในการด�าเนนิการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนญู จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดหลกัการ
ในเรือ่งน้ีไว้ในกฎหมายระดบัพระราชบญัญตั ิโดยการก�าหนดหลกัการของร่างกฎหมายน้ีจะพิจารณา
ให้สอดคล้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่และอ�านาจขององค์กรต่าง	ๆ	 ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย๑๒.	

	 ๑๑ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา.	เอกสารข้อมลูประกอบการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการพจิารณาจดัท�าร่างพระราชบญัญตัิ
เพื่อรองรับการด�าเนินการตามมาตรา	๗๗	และมาตรา	๒๕๘	ของรัฐธรรมนูญ,	๒๕๖๐.	หน้า	๑. 
	 ๑๒เพิ่งอ้าง,	หน้า	๒.
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จุลนิติ66

พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านท่ีมาเข้าเฝ้า 

ทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐาน 

จากจังหวัดสกลนคร ณ สนามบินดอนเมือง  

วันอาทิตย์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

	 “...คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ	ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความ 

ฟุ้งเฟ้อได้	ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด	

ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา	จะป้อนไปเท่าไร	ๆ 	ก็ไม่พอ	 

เมื่อป้อนเท่าไร	ๆ	ไม่พอแล้ว	ก็หาเท่าไร	ๆ	ก็ไม่พอ	ความไม่พอนี ้

ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้	ฉะนั้นถ้าจะ 

ต่อต้านความเดือดร้อน	ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์ 		 

จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ	และป้องกันวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่ 

จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้	 คือความทุจริต	 ฉะนั้นการที่จะณรงค ์

ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเอง	ไม่ใช่ 

อยู่ที่คนอื่น	เมื่ออยู่ที่ตนเอง	ไม่อยู่ที่คนอื่น	การณรงค์โดยมากมัก

ออกไปข้างนอก	 จะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ทำาโน่นทำานี่	

ที่จริงตัวเองต้องทำาเอง	ถ้าจะใช้คำาว่าณรงค์ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง	

ต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ	ถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมัน

จะเกิดทุจริตในใจได้...”
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นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัต	ิณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรฐัมนตรี (ชุดทีม่ ี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุม 
สภานติิบญัญติัแห่งชาติ ได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ในวาระทีห่นึง่  
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน 
คณะหนึง่ มจี�านวน ๓๐ คน เพือ่พจิารณา โดยมกี�าหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และทีป่ระชุมมมีติ 
เห็นชอบให้คณะกรรมาธกิารวิสามญัฯ พจิารณารา่งพระราชบัญญัตฉิบบันี้ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั 
นบัแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจบัุนร่างพระราชบัญญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ 

  
ข.	หลักการและ เหตุผลประกอบร ่างพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิ เศษ	

ภาคตะวันออก	พ.ศ.	....
หลักการ

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เหตุผล
 โดยทีภ่าคตะวันออกเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู หากมกีารพฒันาพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง 

เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท�าให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออก

รา่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	พ.ศ.	....
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เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพและศกัยภาพของพืน้ทีไ่ด้อย่างแท้จรงิ ทัง้ยงัจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการ
วางแผนการบรหิารพืน้ทีแ่บบองค์รวม การพฒันาด้านต่าง ๆ  จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย 
ผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ท�าให้ไม่สามารถพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
ทั้งการจัดท�าระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเน่ืองและ 
เชือ่มโยงกนั กรณีจงึสมควรก�าหนดให้ภาคตะวนัออกเป็นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก มกีารวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้อง
กบัหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื มกีารบรูณาการการจัดท�าโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคให้ต่อเนือ่ง
และเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับ
นานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร รวมทัง้ให้สทิธปิระโยชน์ทัง้แก่ผูป้ระกอบกจิการและผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เป็นการเฉพาะ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป	 
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๔)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี ้   
  “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พื้นที่ตามมาตรา ๖
  “เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ” หมายความว่า พืน้ทีภ่ายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดตามมาตรา ๔๐
	 	 “อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก�าหนดตามมาตรา ๓๙
	 	 “อตุสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อตุสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วย

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
  “ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
  “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
  “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๕)
    ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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	 ๓)	 บททั่วไป	(ร่างหมวด ๑)
  ๓.๑)	การก�าหนดเขตพื้นทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๖)
    ก�าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ใน 

ภาคตะวนัออกทีก่�าหนดเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาเป็นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพือ่วตัถุประสงค์
ดังต่อไปนี้

   (๑) พฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่เพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   (๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและ
ต้นทุนในการประกอบกิจการ

   (๓) จดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามต่อเนือ่ง 
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์

   (๔) ก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ 
ของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   (๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
และการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ

  ๓.๒)	การด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ์(ร่างมาตรา ๗) 
   ก�าหนดให้รัฐจัดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
   (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง  
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระบบการส่งเสรมินวตักรรม ระบบพลงังานทีม่คีวามมัน่คง 
ระบบการบรหิารจดัการน�า้ ระบบการควบคมุและขจดัมลภาวะ ระบบการผลติสนิค้าและการให้บรกิารโดยใช้
เทคโนโลยขีัน้สงู และการอืน่ใดทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกให้มปีระสทิธภิาพ 
ปลอดภัย และมั่นคง

   (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารวจัิยและพฒันา และการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    (๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจ�าเป็น รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านอื่น เพื่อให้การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   (๔) สร้างบรรยากาศที่ดีส�าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย โดยลด
ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย
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และได้มาตรฐานสากล เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

   (๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนสถาบนัการเงนิไทยและต่างประเทศในการให้บรกิาร
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก 
รวดเรว็ และมข้ีอจ�ากดัเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่การรกัษาเสถยีรภาพของระบบการเงนิและระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ

  ๓.๓)	การรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ร่างมาตรา ๘)
    ๓.๓.๑) การด�าเนนิโครงการหรอืกจิการใดภายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มี
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตแิต่งตัง้คณะกรรมการผูช้�านาญการเพือ่พจิารณา
ให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ
นั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

    ๓.๓.๒) ให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตาม 
๓.๓.๑) โดยระบุหัวข้อที่จะต้องจัดท�ารายงานให้ชัดเจน และก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่า
การพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว

   ๓.๓.๓) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากส�านักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ช�านาญการเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก�าหนด

   ๓.๓.๔) ในกรณทีีไ่ม่มผีูช้�านาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัโครงการ
หรอืกิจกรรมใด หรอืมแีต่ไม่เพยีงพอ ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิหีน้าทีอ่นุญาตให้มผีูช้�านาญการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้น�าความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และจะ
อนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ช�านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้

	 	 ๓.๔)	การด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือค�าสั่ง 
(ร่างมาตรา ๙)

   ในการด�าเนนิการเพือ่พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หากคณะกรรมการ
นโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งใดก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือ
ล่าช้า มคีวามซ�า้ซ้อนหรอืเป็นการเพิม่ภาระการด�าเนนิการโดยไม่จ�าเป็น หรอืมปัีญหาหรอือปุสรรคอืน่ใด 
ให้คณะกรรมการ นโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืค�าสัง่ดงักล่าว หรอืมกีฎหมายขึน้ใหม่ เพือ่ให้การพฒันาเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
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	 ๔) คณะกรรมการนโยบาย (ร่างหมวด ๒)
  ๔.๑) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย  

(ร่างมาตรา ๑๐)
    (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
    (๒) รองนายกรฐัมนตรคีนหนึง่ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
    (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ

    (๔)  ผู ้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ

    (๕)  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

    (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก จ�านวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

   ๔.๑.๑) ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
    ๔.๑.๒) ในกรณทีีไ่ม่มกีรรมการตาม (๕) หรอื (๖) หรอืมไีม่ครบไม่ว่าด้วยเหตใุด  

ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่
    ๔.๑.๓) การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
    ๔.๑.๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุอิยูใ่นต�าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้ 

    ๔.๑.๕) การพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตอ่ืุนนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
และการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งทีว่่างหรอืการแต่งตัง้เพิม่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

	 	 		 ๔.๑.๖) มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงาน 
ทกุหน่วยทีเ่ป็นกรรมการอยูด้่วย ในกรณทีีก่รรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ไม่ปฏบิตัใิห้เป็นไป 
ตามมตขิองคณะกรรมการนโยบายภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยไม่มเีหตอุนัสมควร
ให้ถือว่าเป็นการผดิมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรงหรอืการผดิวนิยัอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี

    		 ๔.๑.๗) ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ คณะกรรมการ 
เฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะ
รัฐมนตรีก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๓)
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  ๔.๒) คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๑๑)
    (๑) ก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
    (๒) ให้ความเหน็ชอบแผนภาพรวมเพือ่การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

แผนการด�าเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก

    (๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

    (๔) ประกาศก�าหนดพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ 
และสทิธิประโยชน์ทีจ่ะให้แก่ผูป้ระกอบกจิการหรอืผูอ้ยูอ่าศยัในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษแต่ละแห่ง

    (๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

    (๖) ประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการร่วมลงทนุกบัเอกชน 
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 

    (๗)  ออกระเบียบและประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

    (๘) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗
    (๙) แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ค�าสัง่ของเลขาธกิารตามมาตรา ๔๔  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน
        (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
        (๑๑) ก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของส�านักงาน และออกระเบยีบและข้อบงัคบัให้

ส�านักงานปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
        (๑๒) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน โดยต้องรายงานผลการด�าเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

        (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามพระราชบญัญตันิี้
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   ๔.๒.๑) การด�าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  เมือ่คณะกรรมการ
นโยบายได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงหรือ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ 
คณะกรรมการนโยบาย
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    ๔.๒.๒) ระเบียบและประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม 
(๔) (๖) และ (๗) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  ๔.๓) กรณเีอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๒)
    ๔.๓.๑) เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
การร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืให้เอกชนเป็นผูล้งทนุตามพระราชบญัญตันิี ้ให้ด�าเนนิการตามกระบวนการ
และวธิกีารดงักล่าว โดยให้ถอืว่าการร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืการให้เอกชนเป็นผูล้งทนุนัน้ได้ปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว

  		 ๔.๓.๒) การก�าหนดกระบวนการพจิารณาการร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืให้เอกชน
เป็นผูล้งทนุและวธิกีารก�ากบัดแูลและตดิตามผลการด�าเนินการตามวรรคหนึง่จะใช้กบัโครงการประเภท
หรือลักษณะใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ๕) ส�านักงาน (ร่างหมวด ๓) 
     ๕.๑) ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  (ร่างมาตรา ๑๔)
    ๕.๑.๑) ให้มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มฐีานะเป็นนติิบคุคลทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณอื่นใด
ให้แก่ส�านักงาน ให้ส�านักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส�านักงานได้โดยตรง

   ๕.๑.๒) ให้ส�านักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
   ๕.๑.๓) กิจการของส�านักงานไม ่อยู ่ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายว ่าด ้วย

การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน

  ๕.๒)	ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี ้(ร่างมาตรา ๑๕) 
   (๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย
    (๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามมาตรา ๑๑ 

และมาตรา ๑๒
    (๓) ศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบเบือ้งต้นจากการก�าหนดและการด�าเนินการตาม

นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รวมตลอด
ทัง้แนวทางหรอืมาตรการป้องกนั แก้ไข หรอืเยยีวยาผลกระทบดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

    (๔) ก�ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน
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    (๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�าเนินการพัฒนา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด

    (๖)  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก�าหนดเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ

    (๗) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกอบ 
กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

    (๘)  ตัง้บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ�ากัดเพือ่ประกอบกิจการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

    (๙)  กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของส�านักงาน
        (๑๐) ปฏบัิติการอ่ืนใดตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอ่ืน หรอื

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
    ในการด�าเนินการตาม (๗) (๘) และ (๙) ให้กระท�าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ และ 
ในกรณีการด�าเนินการตาม (๙) ถ้าเกินห้าสิบล้านบาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

	 	 ๕.๒)	 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย (ร่างมาตรา ๑๖  ถึงมาตรา ๒๓)  
  		 ๕.๒.๑) ส�านกังานมเีลขาธกิารคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการนโยบายแต่งตัง้มหีน้าที่

รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของส�านกังานและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย โดยเป็นผูบ้งัคบับญัชา
พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 

    ๕.๒.๒) เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ที่จะยัง
ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายและส�านักงานตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก�าหนด มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้

     (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ

เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
     (๓) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
     (๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
     (๕) เป็นกรรมการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
     (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓
     (๗) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเคยถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
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     (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

     (๙) เคยต้องค�าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

                (๑๐) เคยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิหรอื
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก

   ๕.๒.๓) การแต่งตั้งเลขาธิการให้ท�าเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก�าหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างอย่างน้อย 
ต้องมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัการด�ารงต�าแหน่ง เงือ่นไขการท�างาน การประเมนิผลงาน การพ้นจากต�าแหน่ง 
การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ทั้งนี้ เลขาธิการอยู่ในต�าแหน่งตามระยะ
เวลาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาจ้างซึง่ต้องไม่เกินคราวละสีปี่ และอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ โดยให้คณะกรรมการ
นโยบายเป็นผู้ก�าหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ

   ๕.๒.๔)	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
เลขาธิการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ (ร่างมาตรา ๑๙)  

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗
     (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     (๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
     (๖) คณะกรรมการนโยบายมมีตใิห้เลกิจ้างเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี
   ๕.๒.๕)	 เลขาธิการมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๒๐)
     (๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของส�านักงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
รวมทั้งนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

     (๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจ้างของส�านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรอืลกูจ้างของส�านกังาน
ออกจากต�าแหน่ง  ทัง้นี ้ตามข้อบงัคับทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด แต่ถ้าเป็นต�าแหน่งรองเลขาธกิาร
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน

     (๓) ก�าหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส�านกังาน 
พนักงานและลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

     (๔) ออกระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิีห้รอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการด�าเนินการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีและ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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	 	 	 	 	 (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
	 	 	 ในกิจการของส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก	ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน

ส�านักงาน		เพื่อการนี้	เลขาธิการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�าการแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

	 	 	 ระเบยีบตาม	(๔)	เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

   ๕.๒.๖)	 ให้มรีองเลขาธิการตามจ�านวนทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดเพือ่ช่วย
เลขาธกิารในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย	โดยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม	การแต่งตัง้	
และการพ้นจากต�าแหน่งของรองเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๕.๒.๗)	 ในกรณทีีไ่ม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ	 ในกรณีที่ไม่มี 
รองเลขาธิการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้	ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังพนักงานของส�านักงาน
คนหนึง่เป็นผู้รกัษาการแทนเลขาธิการ	โดยให้ผูร้กัษาการแทนเลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ�านาจอย่างเดยีวกบั
เลขาธิการ

   ๕.๒.๘)	 เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ
ส�านักงานหรือในกิจการที่กระท�าหรือจะกระท�าให้แก่ส�านักงาน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เว้นแต่เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่กระท�าการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น	 ทั้งนี้	 ไม่เกินจ�านวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 ทั้งนี้	 
ความข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการหรือรองเลขาธิการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
นโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ส�านักงานเป็นผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 -	 คู ่สมรสหรือบุตรซ่ึงยังไม ่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือ 
รองเลขาธิการผู้ใดกระท�าการตาม	๕.๒.๘)	 ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้น้ันมีส่วนได้เสีย 
ในกิจการของส�านักงาน

	 	 	 	 	 -	 นิติกรรมใดที่ได้ท�าขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันส�านักงาน	 
เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะได้ให้สัตยาบัน

  ๕.๓)	 รายได้ของส�านักงาน	(ร่างมาตรา	๒๔)	มีดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น
	 	 	 (๒)	 เงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทนุ	การประกอบกิจการ	

หรือการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน
	 	 	 (๓)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
	 	 	 (๔)		ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
   ๕.๓.๑)	 บรรดารายได้ที่ส�านักงานได้รับจากการด�าเนินงานให้ตกเป็นของ

ส�านกังาน	และเม่ือหกัค่าใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานและค่าภาระต่าง	ๆ	ท่ีเหมาะสม	เช่น	ค่าบ�ารงุรักษา 
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และค่าเสื่อมราคา ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 
เงินสมทบกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินส�ารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการ 
ของส�านักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ

   ๕.๓.๒) เงินส�ารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของส�านักงาน ประกอบด้วยเงินส�ารอง
ธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส�ารองเพื่อขยายกิจการ เงินส�ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ และเงินส�ารองอื่นตามที่
คณะกรรมการ นโยบายก�าหนด  ทั้งนี้ การก�าหนดวงเงินส�ารองแต่ละประเภทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง

   ๕.๓.๓) การน�าเงินส�ารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๕.๓.๔)	ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  ๕.๔ ระบบบัญช ี(ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
   ๕.๔.๑) ให้ส�านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้องตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ โดยปีบัญชีให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  	 	 ๕.๔.๒)	การตรวจสอบภายใน ให้ส�านักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
เป็นประจ�า โดยให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
นโยบายในการตรวจสอบภายใน ให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัแก่การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยอนุโลม

   ๕.๔.๓) ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส�านักงาน

   ๕.๔.๔) ให้ผู ้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส�านักงานเผยแพร่งบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ  

 ๖)	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างหมวด ๔)
    ๖.๑)	นโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา (ร่างมาตรา ๒๙ )
     ให้ส�านักงานจัดท�านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณปูโภค แผนการด�าเนนิงาน และแผนการให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ครบวงจรทีส่ะดวกและ
รวดเรว็แก่ผูป้ระกอบกจิการและผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก�าหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ซึง่รบัผิดชอบการด�าเนนิการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ให้ความเหน็ชอบ และเมือ่คณะกรรมการ 
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นโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด�าเนินการเว้นแต ่
คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นโยบายและแผนดังกล่าวต้องค�านึงถึง
ความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย

  ๖.๒) จัดท�ำรำยละเอียดของแผนผังกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดิน (ร่างมาตรา ๓๐ ถึง
ร่างมาตรา ๓๑)  

   ๖.๒.๑) เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนแล้ว ให้ส�านักงาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท�ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผัง
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนดงักล่าว โดยต้องด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนน้ัน ทั้งนี้ แผนผัง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ต้องค�านึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย  
และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดงัต่อไปน้ี (๑) ระบบสาธารณปูโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง  
(๓) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (๔) ระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมแก่การประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย (๕) ระบบ
การควบคุมและขจัดมลภาวะ และ (๖) ระบบป้องกันอุบัติภัย

   ๖.๒.๒) ในการด�าเนินการดงักล่าว ให้ส�านักงานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องค�านงึ
ถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้  
โดยให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

   ๖.๒.๓) ในระหว่างการจัดท�าแผนผงัตามมาตรา ๓๐ มใิห้น�ากฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท�าแผนผังนั้น แต่คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้

  ๖.๓) ผังเมืองรวม (ร่างมาตรา ๓๒)
           แผนผังที่จัดท�าขึ้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ

คณะรฐัมนตรี อนมุตัแิล้ว ให้ผงัเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงในส่วนทีใ่ช้บงัคบัในเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองด�าเนินการจัดท�าผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว  ในระหว่างที่ยังจัดท�า
ผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองส�าหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ แผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
เป็นผังเมืองรวม ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีก�าหนดเวลาสิ้นอายุ โดยให้เลขาธิการหรือพนักงานของ
ส�านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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  ๖.๔) การก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัอืน่หรอืส�านกังานเป็นผูด้�าเนนิการ (ร่างมาตรา ๓๓)
   ๖.๔.๑) ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนินการใดเพือ่การพฒันาเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก หรอืเพือ่สนบัสนุนหรอือ�านวยความสะดวกให้การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้นจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ภายในหรอืภายนอกเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หากการด�าเนินการดงักล่าวอยูใ่นอ�านาจของหน่วยงาน
ของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่นหรือส�านักงานเป็นผู้
ด�าเนนิการ หรอืในกรณทีีก่ารด�าเนนิการดังกล่าวอยูใ่นอ�านาจของหน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงาน คณะ
รฐัมนตรจีะก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรอืส�านักงานเป็นผูด้�าเนินการแต่เพยีงหน่วย
เดียว หรอืให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดหรอืบางหน่วยร่วมกันด�าเนินการหรอืร่วมกับส�านกังาน
ด�าเนินการก็ได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต ้องด�าเนินการให ้สอดคล ้องกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกด้วยก็ได้

   ๖.๔.๒) ในการด�าเนินการดังกล่าว หากมีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ด�าเนินการนั้น
ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่าหน่วยงาน
ของรัฐหรือส�านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็น
ชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจอนุมัติหรือ
อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบก่อนเข้าด�าเนินการ และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี 
ให้หน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจอนมุตัหิรอือนญุาตหรอืให้ความเหน็ชอบตามกฎหมายนัน้มหีน้าทีใ่ห้ความร่วมมอื
และอ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือส�านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

   ๖.๔.๓) ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ก�าหนดไว้เป็นประการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือ
ส�านกังานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรจีะมอบหมายให้เอกชนเป็นผูด้�าเนินการแทนก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้นได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่มี
อ�านาจตามกฎหมายนัน้แล้ว แต่หน่วยงานของรฐัหรอืส�านักงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรต้ีอง
ควบคุมดูแลการด�าเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

  ๖.๕) การได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น (ร่างมาตรา ๓๔ ถึงร่างมาตรา ๓๕)  
   ๖.๕.๑) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ส�านักงานมีอ�านาจด�าเนินการโดยวิธีการ
จัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปล่ียน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด 

   ๖.๕.๒) ก่อนการด�าเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นคณะหน่ึง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมทางด้าน 
การเงิน ตลอดจนผลกระทบและแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 
และความคุ้มค่าที่ประชาชนในพื้นที่และรัฐจะได้รับ
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   ๖.๕.๓) การถมทะเล ให้ส�านกังานได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน�้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง  ทั้งนี้ ให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ส�านักงานมีอ�านาจใช้ จัดหาประโยชน์ และดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ

   ๖.๕.๔) ทีด่นิทีส่�านกังานได้มาตามพระราชบญัญตันิี ้ส�านกังานมอี�านาจใช้หรอื
จัดหาประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด และถ้าเป็นที่ดินที่ได้มา
จากการซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ส�านักงานและให้ส�านักงานมีอ�านาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้

   ๖.๕.๕) ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ที่ส�านักงานได้มาดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง

  ๖.๖) การเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มา
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ร่างมาตรา ๓๖)

   ๖.๖.๑) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจให้ส�านักงานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อการด�าเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องด�าเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินส�าหรับที่ดินส่วนนั้น

   ๖.๖.๒) ในการใช้ที่ดินดังกล่าว ให้อ�านาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเป็นอ�านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
และให้หน้าที่และอ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เป็นหน้าที่และอ�านาจของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

   ๖.๖.๓) ที่ดินที่ส�านักงานมีอ�านาจใช้ตาม ๖.๖.๑) ส�านักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายจะมอบให้บคุคลอืน่ใช้โดยมค่ีาตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดก็ได้ 

   ๖.๖.๔) ในกรณทีีท่ีด่นิทีส่�านักงานมอี�านาจเข้าใช้ตาม ๖.๖.๑) มบีคุคลอ่ืนมสีทิธิ
ใช้ประโยชน์อยู่ก่อน ให้ส�านักงานจัดหาที่ดินอื่นให้ผู้นั้นใช้แทนหรือจะจ่ายค่าชดเชยหรือให้ประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดก็ได้

  ๖.๗) คณะกรรมการนโยบายเป็นผูม้อี�านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (ร่างมาตรา ๓๗)  
    ๖.๗.๑) เพื่อให ้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป ็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี
อ�านาจอนมุตั ิอนญุาต ให้สทิธ ิหรอืให้สมัปทานแก่บคุคลซ่ึงด�าเนินการโดยมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการ
ภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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     (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�านาจของกระทรวงการคลัง

     (๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�า้ไทย
     (๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
     (๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
     (๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
     (๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
     (๗) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
   ๖.๗.๒)  ในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตาม ๖.๗.๑)  

ให้คณะกรรมการนโยบายค�านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายน้ัน  
แต่เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมี
อ�านาจเปล่ียนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขดงักล่าวให้เหมาะสมส�าหรบัการ
อนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามพระราชบัญญัติน้ีได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และเมื่อคณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ 

   ๖.๗.๓) ให้เลขาธกิารหรอืพนกังานของส�านกังานซึง่เลขาธกิารมอบหมายมฐีานะ
เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตาม ๖.๗.๑) ด้วย

  ๖.๘)	การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงานเป็นการชั่วคราว (ร่างมาตรา ๓๘) 
   เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ เลขาธิการ

อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส�านักงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐน้ันก่อน และเมื่อ
หมดความจ�าเป็นเมือ่ใด ให้รบีส่งตวัผูน้ัน้คนืสงักดัเดมิ ทัง้นี ้ให้ถอืว่าข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของ
หน่วยงานของรฐัทีม่าปฏบิตังิานเป็นพนักงานหรอืลกูจ้างของส�านักงานเป็นการชัว่คราวโดยไม่ขาดจาก
สถานภาพเดิมและคงได้รบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง แล้วแต่กรณ ีจากสงักัดเดมิ โดยคณะกรรมการนโยบาย
อาจก�าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐในระหว่าง
ปฏิบัติงานในส�านักงานด้วยก็ได้

 ๗) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างหมวด ๕)
	 	 ๗.๑)	อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (ร่างมาตรา ๓๙)
	 	 	 ๗.๑.๑) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู ่การใช้

เทคโนโลยขีัน้สงู สร้างนวตักรรม และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั 
กับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน หรือเพื่อส่งเสรมิ 
ให้เกดิกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งหรอืเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ
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	 	 	 ๗.๑.๒) ในการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะ
ประกาศก�าหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจาก
อตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถงึอตุสาหกรรมการบรกิาร อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการจดัประชมุ 
หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
(๑) ยานยนต์สมัยใหม่ (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ (๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (๕) การแปรรูปอาหาร (๖) หุ่นยนต์  (๗) การบินและ
โลจิสติกส์ (๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (๙) ดิจิทัล และ (๑๐) การแพทย์ครบวงจร

	 	 	 ๗.๑.๓) ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษตาม ๗.๑.๒) และให้ค�านงึถงึ
การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย และผู้ซึ่งเข้ามา
ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย

	 	 ๗.๒)	 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างมาตรา ๔๐ ถึงร่างมาตรา ๔๙)
	 	 	 ๗.๒.๑) ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้พื้นที่ใด

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษเพือ่วตัถปุระสงค์ในการผลกัดนัการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ 

	 	 	 ๗.๒.๒)	ก่อนการก�าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตาม ๗.๒.๑) ให้ส�านักงาน
จดัให้มกีารศกึษาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยยีวยาผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้แก่ประชาชนหรอืชมุชนทีอ่าจได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย พร้อมทัง้จดัท�าร่างแผนผงั
การใช้ประโยชน์ในทีด่นิในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ และเผยแพร่ผลการศกึษาและร่างแผนผงัดงักล่าว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และน�าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย

  ๗.๓) การจัดตั้ง	 เปลี่ยนแปลงเขต	 และการยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	
แต่ละเขตให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๔๑)  

   การจดัตัง้ เปลีย่นแปลงเขต และการยบุเลกิเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษแต่ละเขต
ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พเิศษนัน้ อย่างน้อยต้องมสีาระส�าคญั ดงัต่อไปนี ้(๑) ชือ่ของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ (๒) วตัถปุระสงค์
ของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ (๓) บรเิวณของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ โดยให้มแีผนทีก่�าหนดแนวเขต
ไว้ท้ายประกาศด้วย และ (๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ 
น�าความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การจัดท�าแผนผังและผลบังคับ
ของแผนผังตาม (๔) ด้วยโดยอนุโลม

  ๗.๔) การขอให้เปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างมาตรา ๔๒)  
    (๑) เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้ส�านักงานด�าเนินการก�าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และช�าระค่าบริการ
และค่าใช้จ่าย ตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
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    (๒) เมื่อส�านักงานได้รับค�าขอแล้ว ให้น�าความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง มาใช้
บังคับแก่การด�าเนินการของส�านักงานด้วยโดยอนุโลม

    (๓)  ในกรณีที่ส�านักงานด�าเนินการรับค�าขอแล้วเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
เหมาะสมที่จะประกาศก�าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้
ให้ความยินยอมที่จะรับผิดชอบการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามแนวทางที่ส�านักงานก�าหนดแล้ว ให้ส�านักงานเสนอคณะกรรมการ
นโยบายพิจารณาเพื่อประกาศก�าหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้

    (๔)  ในกรณีที่ผู ้ยื่นค�าขอตาม (๑) เป็นประชาชนในพื้นที่ร่วมกันยื่นค�าขอ 
ส�านักงานจะด�าเนินการโดยลดหรือยกเว้นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  ๗.๕) อ�านาจอนุมัติ	อนุญาต	ออกใบอนุญาต	หรือให้ความเห็นชอบ	หรืออ�านาจ
ในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(ร่างมาตรา ๔๓) 

    ๗.๕.๑) การด�าเนินการหรือการกระท�าใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายก�าหนดให้ผู้ด�าเนินการหรือผู้กระท�าต้องได้รับอนุมัติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือ
ต้องจดทะเบยีนหรอืแจ้งต่อหน่วยงานของรฐัหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายนัน้ก่อน ให้ถอืว่าเลขาธกิาร
เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ�านาจในการรับ
จดทะเบยีนหรอืรบัแจ้งตามกฎหมายน้ัน (๑) กฎหมายว่าด้วยการขดุดนิและถมดนิ (๒) กฎหมายว่าด้วย
การควบคมุอาคาร (๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครือ่งจกัร (๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 
(๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒)  
อยูต่่อในราชอาณาจกัร (๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณชิย์ (๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (๘) กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและ (๙) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

     ๗.๕.๒) เมือ่ได้รบัอนุมตั ิอนุญาต ใบอนุญาต หรอืความเหน็ชอบจากเลขาธกิาร
หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อเลขาธิการแล้ว ให้ถือว่าผู้ด�าเนินการหรือผู้กระท�าการน้ันได้รับอนุมัติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันแล้ว 
หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว

     ๗.๕.๓) การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 
หรอืรับแจ้ง เลขาธิการต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายนัน้ และ
ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรฐัหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันหรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เกบ็ไว้เป็น
หลักฐาน

     ๗.๕.๔) ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้
ตามกฎหมายตาม ๗.๕.๓) ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ให้เลขาธิการเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขขึน้เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการ
ด�าเนินการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมก็ได้
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     ๗.๕.๕)  เลขาธกิารจะมอบอ�านาจให้รองเลขาธกิารหรอืพนักงานของส�านักงานเป็น 
ผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการมอบอ�านาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

   ๗.๕.๖) ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของส�านักงานทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้วย

  ๗.๖) สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของเลขาธิการ (ร่างมาตรา ๔๔)
   ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียนหรือแจ้ง

ตามมาตรา ๔๓  มสีทิธิอทุธรณ์ค�าสัง่ของเลขาธกิารต่อคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายแต่งต้ังได้ภายในสามสิบวันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัทราบค�าสัง่ ทัง้น้ี การอุทธรณ์ดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถอืว่าเป็นการอุทธรณ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว โดยค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

  ๗.๗) ค่าธรรมเนียม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	หรือค่าอื่นใด (ร่างมาตรา ๔๕)  
    ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือ 

รบัแจ้งตามมาตรา ๔๓  ให้เลขาธิการมอี�านาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรอืค่าอืน่ใด
ที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการน้ันก�าหนดไว้ และให้มีอ�านาจเรียกเก็บค่าบริการ
ในการด�าเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่เลขาธิการเรียกเก็บ ให้น�าส่งหน่วยงานของรัฐที่มี
อ�านาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมนั้น

  ๗.๘) ห้ามมใิห้ผูใ้ดใช้ชือ่หรอืถ้อยค�าในประการทีน่่าจะท�าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเขต
ส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษโดยมไิด้เป็นเขตส่งเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษตามพระราชบญัญตันิี ้(ร่างมาตรา ๔๖)  

  ๗.๙) คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบ�ารุงกองทุนตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขทีส่�านกังานประกาศก�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบายกไ็ด้ (ร่างมาตรา ๔๗) 

    ๗.๑๐) สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
(ร่างมาตรา ๔๘ ถึงร่างมาตรา ๕๐)

   ๑) ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ดังต่อไปนี้

    (๑)  สิทธใินการถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ของคนต่างด้าว
    (๒)  สิทธิในการน�าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
    (๓)  สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
    (๔)  สิทธิในการท�าธุรกรรมทางการเงิน
    (๕)  สิทธิประโยชน์อื่น
    ในการก�าหนดสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้

แตกต่างกันก็ได้ โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
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      ๒) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว 
(ร่างมาตรา ๔๙)  ให้ผูป้ระกอบกจิการหรอือยูอ่าศยัในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษซ่ึงเป็นคนต่างด้าวและ
ได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๑) ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจ�ากัดสิทธิของ
คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ แล้วแต่กรณ ีโดยจ�านวนทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด

   ๓) สทิธพิเิศษแก่บคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาเทคโนโลยแีละก่อให้เกดินวตักรรม (ร่างมาตรา ๕๐) เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิให้บคุคล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม  
คณะกรรมการนโยบายจะประกาศให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตรที่
อยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ รวมทัง้ให้ได้รบัการลดหย่อน
ภาษีและสิทธิอื่นเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้ได้รับ
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตท�างานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ลักษณะของบุคคลและสิทธิ
พิเศษที่จะพึงได้รับให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

    ๗.๑๑) กรณีทีค่นต่างด้าวถอืกรรมสทิธิใ์นท่ีดินหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ในเขตส่งเสรมิ
เศรษฐกจิพเิศษแต่มไิด้มกีารประกอบกจิการหรอืเข้าอยูอ่าศยัภายในเวลาทีส่�านกังานก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๑)

     (๑) ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในเขต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙  แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่อาศัยภายในเวลาที่
ส�านักงานก�าหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้อยู่อาศัยในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็น
ระยะเวลาเกินกว่าที่ส�านักงานก�าหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้นต้องจ�าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ดังกล่าวให้แก่ส�านกังานหรอืผู้ทีส่�านกังานให้ความเหน็ชอบภายในสามปีนบัแต่วนัทีส่�านกังานแจ้งให้ทราบ 
และเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ส�านักงานแจ้งอธิบดีกรมที่ดินเพื่อด�าเนินการจ�าหน่ายที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส�านักงานหรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน

   (๒) ราคาทีดิ่นทีจ่ะขายถ้าเป็นกรณทีีม่ไิด้มกีารประกอบกิจการหรอืเข้าอยูอ่าศยั
ภายในเวลาทีก่�าหนด ให้คดิราคาตามทีซ่ือ้มาบวกด้วยดอกเบีย้เงนิฝากประจ�าของธนาคารพาณชิย์โดยเฉลีย่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ถ้าเป็นกรณีอื่นให้คิดตามราคาตลาด แต่ต้องไม่เกิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   ๗.๑๒) การเช่า	เช่าช่วง	ให้เช่า	หรอืให้เช่าช่วงท่ีดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ (ร่างมาตรา ๕๒)  
     การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ มิให้น�ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ 
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงดังกล่าว ห้ามมิให้ท�าสัญญาเช่าเป็นก�าหนดเวลาเกินห้าสิบปี 
ถ้าได้ท�าสัญญากันไว้เป็นก�าหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจท�าได้
แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
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    ๗.๑๓) การน�าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน ์(ร่างมาตรา ๕๓)
     ๑) ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้น�าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์

ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการน�าไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อ�านาจทั้งปวงของ
กรมธนารกัษ์เกีย่วกบัทีร่าชพสัดนุัน้เป็นอ�านาจของส�านักงาน แต่ถ้าทีร่าชพสัดน้ัุนอยูใ่นความครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้ส�านักงานแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้
เป็นรายได้ของหน่วยงานของรฐัทีค่รอบครองหรอืใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดนุัน้อยูเ่ดมิหรอืกรมธนารกัษ์กไ็ด้

   (๒) การใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดดุงักล่าว มใิห้น�าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงือ่นไข
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ

    (๓) การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ด�าเนิน
การตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด และเมือ่ได้จดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

   (๔) การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรอืให้เช่าช่วงตามมาตราน้ีไม่ถอืว่าเป็นการร่วมทนุ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

    ๗.๑๔) สทิธกิารเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว	รวมท้ังการน�าคู่สมรส
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๕๔)

    ๑) ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา ๔๘ (๒) มีสิทธิน�าคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ได้ตามจ�านวนและ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินก�าหนดจ�านวนหรือระยะเวลาให้อยู ่ได้ใน
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง (๑) ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านใด ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด(๒) ผู้บริหารหรือผู้ช�านาญการ และ (๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล
ใน (๑) หรือ (๒)

   ๒) สทิธิการเข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจกัร รวมทัง้การน�าคูส่มรสและบคุคลซึง่
อยูใ่นอปุการะเข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจักร ให้ใช้บงัคบัแก่ผูเ้ข้ามาประกอบกิจการในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกและบคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษตามทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดให้เชญิชวน
ให้เข้ามาท�างานและอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๓) กรณทีีค่นต่างด้าวดงักล่าวยงัมไิด้เข้ามาในราชอาณาจักร เมือ่เลขาธกิารอนญุาต 
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง
ต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่คนต่างด้าวตาม (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธิการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ใน 
ราชอาณาจักรต่อไปได้ 
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    ๗.๑๕) สทิธขิองผูไ้ด้รบัอนญุาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา	๕๔	(๑)	
และ	(๒) (ร่างมาตรา ๕๕) 

   ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๒ (๑) และ (๒) มีสิทธิท�างานต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างาน
ของคนต่างด้าว แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ  ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสืออนุญาตของ
เลขาธกิารมสีถานะเป็นใบอนญุาตท�างานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการการท�างาน
ของคนต่างด้าว

   ๗.๑๖) สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
(ร่างมาตรา ๕๖)

     ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นหรือ 
ลดหย่อนภาษอีากรตามมาตรา ๔๘ (๓)  ให้ได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษตีามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ
การลงทนุ เพือ่ประโยชน์แห่งการนี ้การใดทีก่ฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการนโยบาย โดยคณะกรรมการ
นโยบายจะก�าหนดหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุให้แตกต่างจากทีก่�าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และก�าหนดสิทธิประโยชน์ ประเภท หรือขนาดของกิจการ
ให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนดไว้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์
มากกว่าหรอืน้อยกว่าทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม นอกจากสทิธดิงักล่าวแล้ว 
คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
หรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 
เขตประกอบการเสรี ก็ได้

   ๗.๑๗) การได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	(ร่างมาตรา ๕๗)  
   เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ คณะกรรมการนโยบาย

อาจประกาศให้ผู้น�าของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน โดยจะก�าหนดเงือ่นไขให้ต้อง
ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

   ๗.๑๘) ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา	๔๘	(๔)	มีสิทธิดังต่อไปนี ้(ร่างมาตรา ๕๘)  

   (๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

   (๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระค่าสินค้าหรือบริการระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนด 
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   การก�าหนดเงื่อนไขตาม (๑) และการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม (๒) 
ให้คณะกรรมการนโยบายหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

   ๗.๑๙) การได้รบัสทิธพิเิศษอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการนโยบายเหน็สมควร (ร่างมาตรา ๕๙)
   เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษ
อื่นใดตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้

   (๑) ในกรณทีีก่ารประกอบวชิาชพีใดมกีฎหมายก�าหนดให้ผูป้ระกอบวชิาชพีหรอื
ผูข้ออนญุาตต้องมสีญัชาตไิทยหรอืต้องได้รบัใบอนญุาต จดทะเบยีน หรอืรบัรองก่อนการประกอบวชิาชพี
ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยซึง่ได้รบั
ใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้นในประเทศที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 
สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพื่อกิจการที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยไม่ต้องได้รับ 
ใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองตามกฎหมายอีก

   (๒) สทิธแิละประโยชน์อืน่ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อ�านาจของคณะกรรมการนโยบายเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ
นโยบาย 

๘)	กองทุน (ร่างหมวด ๖ ร่างมาตรา ๖๐ ถึงร่างมาตรา ๖๓)
   ๘.๑) ให้จดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในส�านกังาน เรยีกว่า “กองทนุพฒันาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน  
(ร่างมาตรา ๖๐) และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

   ๘.๒)  กองทุนประกอบด้วย (ร่างมาตรา ๖๑)  
      (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
     (๒) เงินบ�ารุงตามมาตรา ๔๗ 
     (๓) เงินสมทบจากส�านักงาน 
     (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
     (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
     (๖) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ใด ๆ  ทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัย์สนิของกองทนุ
   เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
   ๘.๓)  ให้ส�านกังานเป็นผูร้บัเงนิ จ่ายเงนิ เกบ็รกัษา และบรหิารจดัการเงนิกองทนุ 

แยกออกจากงบประมาณของส�านักงาน ทั้งนี้ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหาร
จัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
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   ๘.๔) เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๖๓) 
          (๑) เพือ่การพฒันาพืน้ทีห่รอืชมุชน รวมตลอดทัง้ช่วยเหลอื หรอืเยยีวยา

ประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
     (๒) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชน

ที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

     (๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (๑) 
และ (๒) ให้ค�านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

 ๙) การก�ากับดูแล (ร่างหมวด ๗ มาตรา ๖๔  )
  ให้นายกรฐัมนตรมีหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�ากับโดยทัว่ไปซ่ึงกิจการของส�านักงาน เพ่ือการนี้

จะสั่งให้ส�านักงานช้ีแจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท�ารายงานก็ได้ ทั้งน้ี ในกรณีที่เห็นว่า
ส�านกังานกระท�าการใดอนัมชิอบ หรอือาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรอืเสยีหาย นายกรฐัมนตรมีอี�านาจ
สั่งให้ส�านักงานยับยั้งหรือระงับการกระท�าการนั้นได้

   ๑๐) บทก�าหนดโทษ (ร่างหมวด ๘ มาตรา ๖๕)
  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
   ๑๑)	 บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๗๑)
  ๑๑.๑) ในวาระเริ่มแรก ใหค้ณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที ่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท�าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้

  ๑๑.๒) ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคบั ปฏิบตัหิน้าทีเ่ลขาธิการไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้
เลขาธิการตามมาตรา ๑๘

  ๑๑.๓) ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ�านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ความรับผิด 
รวมทัง้งบประมาณของส�านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออกตามค�าสัง่หวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ
ส�านักงาน
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  ๑๑.๔) ให้ถือว่าการด�าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบหรือด�าเนินการ
ไปแล้ว ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้จะได้มีมติให้
ยกเลิกหรือก�าหนดเป็นอย่างอื่น

  ๑๑.๕) ให้ถือว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 
หรือรับแจ้ง รวมถึงการด�าเนินการใด ๆ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายภายในเขตส่งเสริมของ
เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกตามข้อ ๕ ของค�าสัง่
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง หรือด�าเนินการไปแล้ว มีผลใช้บังคับต่อไปได้

  ๑๑.๖) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการขอให้มา
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน 
ให้แสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงานแล้ว ให้เป็นอันออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี

  ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างทีอ่อกจากราชการหรือออกจากงานดงักลา่ว ให้ถอืว่า
เป็นการออกราชการหรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานนั้น 
แล้วแต่กรณ ีหรอืในกรณเีป็นลกูจ้าง ให้ถอืว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยบุต�าแหน่งหรอื
ทางราชการเลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ และให้ได้รบับ�าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยบ�าเหนจ็
ลูกจ้าง

  ในกรณีผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานดังกล่าวยังมีสัญญาที่จะต้องรับราชการ
หรอืปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้เพือ่ชดใช้ทนุแล้ว ให้นับระยะเวลาทีม่าปฏิบติังานกับส�านักงาน
เป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย

ทา่นผู้อ่านวารสาร “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�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี									 www.cabinet.thaigov.go.th
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หลักการและเหตุผล
  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้
มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
  ให้ยกเลิก
  (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐
 (๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมผีลบงัคบัใช้ต่อไป ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 (๔) ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนือ่งของผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
    เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก หน้า ๑

91-119-MAC6.indd   91 12/27/17   11:13 AM



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐92 จุลนิติ

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลอืกตัง้ และให้หมายความรวมถึง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
 “กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
 “เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
 “ผูส้มคัร” หมายความว่า ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ และให้หมายความรวมถงึผูส้มคัรรบัเลอืก
เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย แล้วแต่กรณี
 “หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
หน่วยเลอืกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และหน่วยออกเสยีง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
 “จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓) ขอบเขตและข้อยกเว้นในการใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๕)
 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได ้ก�าหนดไว ้
เป็นประการอื่น การใดที่ก�าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 
ให้บคุคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยืน่ หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสารให้บคุคลนัน้  
ณ ภูมิล�าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยกฎหมายน้ีแล้ว 
และในกรณีที่กฎหมายนี้ก�าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป็นการด�าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนี้แล้ว
 ในกรณีท่ีกฎหมายนี้ก�าหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอ�านาจ
ก�าหนดหรอืมีค�าสัง่เรือ่งใด ถ้ามไิด้ก�าหนดวธิกีารไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการ
หรือเลขาธิการก�าหนดโดยท�าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่ง แล้วแต่กรณี  
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษา และให้ด�าเนนิการประกาศในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืระบบหรอืวธิกีารอืน่ใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวกด้วย 
ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งใดมีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานไว้  
คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานในแต่ละ 
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
 ทัง้นี ้ให้ส�านกังานมหีน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ท่ีมไิด้มผีล
เป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้าม
เปิดเผยตามกฎหมายนี ้เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

๔) การปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ังและองค์กร
อิสระ (มาตรา ๖)
   ในการปฏบิตัหิน้าที ่กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมอื 
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
มีผู้กระท�าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กร
อิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
 ในกรณท่ีีคณะกรรมการเห็นว่าการกระท�าท่ีท�าให้การเลอืกต้ังมไิด้เป็นไป 
โดยสุจรติหรอืเท่ียงธรรมหรอืมชิอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าลกัษณะเป็นการกระท�า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการ
ปรกึษาหารอืร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ร่วมกนัเพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ 
ไม่ซ�้าซ้อนกัน และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้
ประธานกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจเชญิประธานองค์กรอสิระอืน่มาร่วมประชมุ 
เพื่อหารือและก�าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
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๕) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้

๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๔๐)
  ๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
       ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
      (๑)  ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบรหิารและจดัการการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาจ�านวน ๕ คน จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
         (ก)  รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
         (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของ
รฐัวิสาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
         (ค)   ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยงัมผีลงานทางวชิาการ
เป็นที่ประจักษ์
         (ง)   เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง
การประกอบวิชาชพีโดยประกอบวชิาชพีอย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีนับถงึวนัทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่และได้รบัการรบัรองการประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
         (จ)   เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับ
ไม่ต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ�ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
         (ฉ)   เคยเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (จ) รวมกนั
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
         (ช)   เป็นผู้ท�างานหรือเคยท�างานในภาคประชาสังคมมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีตามที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด
     (๒) ผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และ
เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดผีูพ้พิากษา หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดอัียการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซ่ึงได้รบัการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
จ�านวน ๒ คน (มาตรา ๘) 
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 ๖.๒) คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง
     นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑) แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ด้วย
     (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
     (๒)  มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี
     (๓)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�า่กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
     (๔)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
     (๕)  มสีขุภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ (มาตรา ๙)  
  ๖.๓)  ลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง 
     กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
     (๑)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระใด
     (๒)  ติดยาเสพติดให้โทษ
     (๓)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๔)  เป็นเจ้าของหรอืผูถ้อืหุน้ในกิจการหนังสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใด ๆ
     (๕)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     (๖)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่
     (๗)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     (๘)  อยูร่ะหว่างถกูระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
     (๙)  ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
    (๑๐)  เคยถกูสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ
เพราะทจุรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่ากระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ
    (๑๑)  เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุด 
ให้ลงโทษจ�าคกุเพราะกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
    (๑๒)  เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยความผดิของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอื
ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีก่ระท�าโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย 
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ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
    (๑๓)  เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�าการอนัเป็นการทจุรติ
ในการเลือกตั้ง
    (๑๔)  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
    (๑๕)  เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่ามกีารเสนอ 
การแปรญตัต ิหรอืการกระท�าด้วยประการใด ๆ ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ 
ใช้งบประมาณรายจ่าย
    (๑๖)  เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎกีาหรอืศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมคี�าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกติ  
หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
    (๑๗)  เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๑๘)  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมืองหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ ๑๐ ปี
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
    (๑๙)  เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมอืง
ในระยะ ๑๐ ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
    (๒๐)  เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
    (๒๑)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
    (๒๒)  เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วนบรษิทั หรอืองค์กรทีด่�าเนนิ
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
    (๒๓)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
    (๒๔)  มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๐)  

91-119-MAC6.indd   96 12/27/17   11:13 AM



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 97จุลนิติ

  ๖.๔) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
      เมือ่มกีรณท่ีีจะต้องสรรหาผูส้มควรได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ตามข้อ ๖.๑) (๑) ให้เป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา  
ซึ่งประกอบด้วย
      (๑)  ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
      (๒)  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นกรรมการ
      (๓)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
      (๔)  บคุคลซ่ึงศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระทีม่ใิช่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ แต่งตัง้จากผูม้คีณุสมบตัติามข้อ ๖.๑) และข้อ ๖.๒) และไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖.๓) และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
องค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน เป็นกรรมการ๑

      ทั้งนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา และให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการ 
ของคณะกรรมการสรรหา 
      ในการด�าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระท่ีมิใช่คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
จากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และไม่มพีฤตกิารณ์
ยอมตนอยู ่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ และผู ้จะได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนทั้งหมด 
เท่าทีม่อียูข่องตุลาการศาลรฐัธรรมนญูหรอืกรรมการองค์กรอสิระ แล้วแต่กรณี  
ในกรณทีีไ่ม่มบีคุคลใดได้รบัคะแนนเสยีงเกินก่ึงหน่ึง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครัง้หนึง่ 
ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน ๒ คนให้น�าเฉพาะคนที่ได้
คะแนนสงูสดุสองล�าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณทีีม่ผีูไ้ด้คะแนนสงูสดุเท่ากนั 
จนเป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้คะแนนสงูสดุสองล�าดบัแรกเกิน ๒ คน ให้ผูเ้ข้ารบัการคดัเลอืก 
ซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล�าดับแรก
เพยีง ๒ คน ในการลงคะแนนครัง้หลงันีถ้้ายงัไม่มผีูใ้ดได้รบัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หน่ึง 
ของจ�านวนทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องตลุาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมการองค์กรอสิระ 

๑กฎหมายก�าหนดให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยูใ่นวาระการด�ารงต�าแหน่งจนถงึวนัก่อนวนัทีม่กีรณทีีต้่องสรรหากรรมการใหม่  
และให้กรรมการสรรหาดงักล่าวพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเมือ่ตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้าม โดยผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาส�าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่น 
ในขณะเดียวกันมิได้.
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แล้วแต่กรณี ให้ด�าเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือก
ที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
      ในกรณีที่ไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก�าหนดเวลาการ 
คดัเลือกแล้วมิได้มกีารเสนอชือ่ กล่าวคอื พ้นก�าหนด ๒๐ วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
จากเลขาธิการวุฒิสภา ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และ 
ใช้อ�านาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนัน้ให้ถอืว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบ
ด้วยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู ่โดยกฎหมายให้ถอืว่าประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)  
  ๖.๕)  กระบวนการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการสรรหา
     ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อ
คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และไม่มีพฤติการณ์ยอมตน 
อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส�าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้วให้ 
คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รบัความยินยอมของบคุคลนัน้ โดยค�านงึถงึความหลากหลาย
ของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี ้ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วธิกีารสมัภาษณ์หรอืให้แสดงความคดิเหน็ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
     ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและ 
ให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย ผู้ซ่ึงจะได้รับ 
การสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา
     ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดให้น�าความในเรื่องการสรรหากรรมการ  
มาใช้บงัคบัแก่การคดัเลอืกผูส้มควรได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการของทีป่ระชมุใหญ่ 
ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษา
ในศาลฎีกา
     ถ้าไม่มบีคุคลใดได้รบัคะแนนเสยีงถงึ ๒ ใน ๓ ของจ�านวนท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาหรือได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาตามความที่กล่าวมา 
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หรอืมแีต่ยงัไม่ครบจ�านวนท่ีจะต้องสรรหาหรอืคัดเลอืก ให้มกีารลงคะแนนใหม่ 
ส�าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึง  ๒ ใน ๓ หรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้ายังได้ 
ไม่ครบตามจ�านวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหน่ึง ในกรณีที่การลงคะแนน 
ครัง้หลงันีย้งัได้บคุคลไม่ครบตามจ�านวนทีจ่ะต้องสรรหาหรอืคดัเลอืก ให้ด�าเนินการ 
สรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่
     เมื่อคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือ 
คดัเลือกได้บคุคลใดแล้วให้เสนอชือ่ไปยงัวฒุสิภาเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือก
รายใด ให้ด�าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
     เมื่อมีผู ้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่
ประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งด้วยให้ผู ้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วม 
กับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากต�าแหน่ง ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซ่ึงวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ�านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับ
กรรมการซึ่งยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ�านวนถึง ๕ คนก็ให้ด�าเนินการประชุม
เพื่อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว 
ให้คณะกรรมการด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างน้ัน 
ให้ถอืว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่อียู ่และให้ด�าเนนิการสรรหา
หรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบตามจ�านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว 
โดยในการสรรหาเพิ่มเติมนั้นให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา
ชุดเดิมเป็นผู้ด�าเนินการ
     ให้ประธานวฒุสิภาน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการและเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๒)
     ส�าหรับผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่
ยังมิได้พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ ๖.๓) (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบ
วชิาชพีตามข้อ ๖.๓) (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ลาออกหรอืเลกิประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวแล้วน้ันต่อประธานวฒุสิภาภายในเวลาทีป่ระธานวฒุสิภาก�าหนด 
ซึง่ต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ระธานวฒุสิภาจะน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้
กรรมการ ในกรณทีีไ่ม่ได้แสดงหลกัฐานภายในก�าหนดเวลาดงักล่าวให้ถอืว่าผูน้ัน้
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สละสทิธแิละให้ด�าเนินการสรรหาหรอืคดัเลอืกใหม่ และในการด�าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่นั้นให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
เป็นผู้ด�าเนินการ (มาตรา ๑๓)  
     ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ 
ผูส้มคัร ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกหรอืได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ที่สุด ซึ่งการวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  โดยความดังกล่าว กฎหมาย
ก�าหนดให้น�าไปใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนโุลม แต่กรรมการสรรหาทีถ่กูกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณา 
และวินิจฉัยมิได้ (มาตรา ๑๔)  
 ๖.๖) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ป ี
นบัแต่วนัทีพ่ระมหากษัตรย์ิทรงแต่งต้ังและให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว 
ทั้งนี้ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
     (๑)  ตาย
     (๒)  ลาออก
     (๓)  ขาดคณุสมบตัติามข้อ ๖.๑) หรอืข้อ ๖.๒) หรอืมลีกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖.๓) 
     เมือ่ประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการด้วย เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งตาม (๒) 
หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด (มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖) 
     เม่ือมผีูร้้องขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่ากรรมการผูใ้ดพ้นจาก
ต�าแหน่งตาม (๒) หรอื (๓) ให้เลขาธิการวุฒสิภาเสนอเรือ่งต่อประธานกรรมการ
สรรหาภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วนิจิฉยัให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ในการวินิจฉยัให้ถอืเสยีงข้างมาก กรณทีีม่เีสยีงเท่ากนั 
ให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส�าหรับ
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงประทับรบัฟ้อง และ 
มกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถึงก่ึงหนึง่ ให้ประธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุ 
ร่วมกนัแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกบักรรมการ
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ ๗ คน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
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ท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการทีต่นท�าหน้าทีแ่ทนจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน (มาตรา ๑๗)
  ๖.๗)  องค์ประชุมและการลงมติ 
     ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า๒ การประชุมของคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
     การลงมตใินการประชมุของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมาก 
โดยให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีง ๑ เสยีง ในกรณมีคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธาน 
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๘)  
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการต้องมมีตวินิจิฉยัในเรือ่งดงัต่อไปนี ้กรรมการ
ทกุคนทีอ่ยูใ่นท่ีประชมุต้องลงมติ การงดออกเสยีงหรอืการออกเสยีงท่ีแตกต่าง 
ไปจากประเดน็ท่ีจะต้องลงมติจะกระท�ามไิด้ แต่ไม่เป็นการตัดสทิธท่ีิจะลาออก 
จากต�าแหน่งก่อนมกีารลงมติ
     (๑)  การวนิจิฉยัว่าการเลอืกตัง้ใดมไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
     (๒)  การให้ความเห็นชอบค�าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
     (๓)  การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ ๖.๑๓.๔)
     (๔)  การสัง่ระงบัการด�าเนินการอนัจะท�าให้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๖.๑๓.๖) 
     (๕)  การสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตามข้อ ๖.๑๑) หรอืข้อ ๗.๑)
     (๖)  การยืน่ค�าร้องต่อศาลฎีกาเพือ่สัง่เพกิถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
     (๗)  การสัง่ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงพ้นจากต�าแหน่ง
ทัง้คณะ และการวินิจฉยัว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ 
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
     (๘)  เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติก�าหนดด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (มาตรา ๑๙)  

๒มาตรา ๑๖ วรรคห้า บัญญัติว่า 
 “ในระหว่างทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่ง และยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างให้คณะกรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระท�าได้แต่เฉพาะการที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”.
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     ทัง้นี ้การลงมติของกรรมการดังกล่าว หรอืในเรือ่งอืน่ใดท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด ให้กรรมการลงมตเิป็นหนงัสอืตามแบบทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่อย่างน้อย 
ต้องมีชื่อเรื่องและประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ 
และให้เลขาธิการเกบ็รวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน ซึง่มตทิีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว ให้ด�าเนนิการ 
ต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรบัรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการ และในกรณทีี่ 
ต้องท�าค�าวินจิฉยั เมือ่คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบร่างค�าวนิิจฉยัน้ันและประธาน
กรรมการหรือผู้ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในค�าวินิจฉัยนั้นแล้ว 
ให้ถอืว่าเป็นค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการ การให้ความเหน็ชอบนัน้ คณะกรรมการ
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แทนคณะกรรมการก็ได้ ซ่ึงค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ 
ได้ทัง้คณะ ก่อนลงนามในค�าวนิจิฉยัให้เลขาธกิารบนัทกึเหตดุงักล่าวไว้ในค�าวนิจิฉยั
และให้เลขาธิการเป็นผู ้ลงนามในค�าวินิจฉัยน้ันแทน เมื่อเลขาธิการลงนาม 
ในค�าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้ค�าวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได ้ (มาตรา ๒๐)
 ๖.๘) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการการเลือกตั้ง 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา และการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละการใช้อ�านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสจุรติ เทีย่งธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใช้ดลุพนิิจและปฏิบติัตนให้ถกูต้องตามมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการจะเข้ารบัการศกึษาหรอือบรม
ในหลักสูตรหรอืโครงการใด ๆ  มไิด้ เว้นแต่เป็นหลกัสตูรหรอืโครงการทีค่ณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับกรรมการ (มาตรา ๒๑)  
  ๖.๙) หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังนอกจากที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
     นอกจากหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
     (๑)  หน้าที่และอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
     (๒)  ออกข้อก�าหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
     (๓)  วนิิจฉยัชีข้าดปัญหาหรอืข้อโต้แย้งเก่ียวกบัข้อก�าหนด ระเบยีบ 
หรือประกาศของคณะกรรมการ
     (๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ
ส�านกังาน ข้าราชการ พนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ 
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ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง การสืบสวนและไต่สวน และ 
การอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง
     (๕)  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การม ี
ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ 
การเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  
     (๖)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการช�าระค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายส�าหรบั
การจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไข 
ในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
     (๗)  ก�ากับและตดิตามการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนทีพ่รรคการเมอืงได้รบั
การจดัสรรตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืงเพือ่ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
     (๘) รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีและข้อสงัเกตต่อรฐัสภา และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
     (๙)  จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อก�าหนดวิธีการ 
หรือมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดย 
ชอบด้วยกฎหมาย
    (๑๐)  ออกระเบยีบก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน๓

    ในการควบคมุ ก�ากบั ดแูลการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
หรอืเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอืเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ
ทีจ่ะต้องด�าเนนิการสอดส่อง สบืสวน หรอืไต่สวนเพือ่ป้องกันและขจัดการกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๒๒)   
 ๖.๑๐) อ�านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ
       (๑)  ให้หน่วยงานของรฐัมหีนังสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืให้ความเหน็
ในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา

๓การก�าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับหลักธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมประกอบกัน.
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      (๒)  ให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานตาม (๑) พนกังานอยัการ พนกังาน
สอบสวน หรอืบคุคลใดมหีนงัสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืมาให้ถ้อยค�า หรอืส่งเอกสาร 
หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก�าหนด
เพื่อประกอบการพิจารณา
      (๓)  ขอความร่วมมอืให้ศาลส่งเอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
      (๔)  เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียง
ประชามต ิหรอืสถานทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้หรอืนบัคะแนนการออกเสยีงประชามติ 
โดยให้ผูต้รวจการเลอืกต้ังมอี�านาจตามความใน (๔) น้ี ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ที่คณะกรรมการก�าหนดด้วย (มาตรา ๒๔)
  ๖.๑๑) หน้าที่และอ�านาจของกรรมการแต่ละคน
      ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ�านาจ 
ดังต่อไปนี้
      (๑)  ก�ากับและตรวจสอบการด�าเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
      (๒)  มีค�าสั่ งให ้ด�าเนินการสืบสวนหรือไต ่สวนเมื่อพบเห็น 
การกระท�าใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
      (๓)  เมือ่พบการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าใดอนัอาจเป็นเหต ุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีอ�านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระท�าของบุคคลซึ่งมิใช่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ�านาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจและ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ 
หรอืสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัดบนัทกึพฤติกรรมแห่งการกระท�า
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�าเนินการต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น หรือในกรณี
จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด�าเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยหรอืทกุหน่วยในเขตเลอืกตัง้ทีพ่บเหน็การกระท�าหรอื
การงดเว้นการกระท�านั้นก็ได้
      ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด
บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให้ถือว่า 
การด�าเนินการตามค�าสั่งดังกล่าวของผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
เป็นการด�าเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา
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      เมื่อกรรมการผู้ใดออกค�าสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงาน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมี
มติให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกค�าสั่ง หรือมีมติให้ด�าเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสม
ก็ได้  (มาตรา ๒๖) 
  ๖.๑๒) อ�านาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก
สมาชิกวุฒิสภา หรือออกเสียงประชามติ
      (๑) การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา 
และการออกเสียงประชามติ กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
      (๒)  การเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดการเลอืกต้ังภายใต้การควบคมุดแูล
ของคณะกรรมการ กับให้มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการจัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
       โดยในการด�าเนินการตาม (๑) และ (๒) กฎหมายก�าหนดให ้
คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจรติและเทีย่งธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามหน้าทีแ่ละอ�านาจ 
ทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้และกฎหมายอืน่ 
(มาตรา ๒๗)  
 ๖.๑๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
      ๖.๑๓.๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
               ในการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู ้ตรวจการเลือกตั้ง 
ซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีในแต่ละจงัหวดัในระหว่างเวลา
ทีม่กีารด�าเนนิการเลอืกต้ัง๔ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่
ที่ด�าเนนิการเลือกตั้ง และการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับการเลือกตัง้
และพรรคการเมือง หรือการกระท�าใดที่จะเป็นเหตุท�าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วรายงานให้ 
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป 
ในกรณทีีเ่กีย่วกบัการปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ี ให้ผูต้รวจการเลอืกต้ังมอี�านาจ 

๔ระหว่างเวลาที่มีการด�าเนินการเลือกต้ัง หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันท่ีมีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการก�าหนด.
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แจ้งเตอืนให้ปฏบิติัให้ถกูต้องได้ ถ้าไม่มกีารด�าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการหรอืกรรมการทราบโดยเรว็ ในการนี ้ให้ส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัตงิานของผูต้รวจการเลอืกตัง้ด้วย แต่ทัง้น้ี คณะกรรมการจะมอบหมายให้ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะมอบอ�านาจ 
ของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
               หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด และในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม 
หรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง หรือมกีารออกเสียงประชามติ หรอืมีการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการจะสั่งให้ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในส่วน
การแต่งตัง้ผู้ตรวจการเลอืกตัง้ต้องค�านึงถงึหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑๓.๔) (มาตรา ๒๘)  
      ๖.๑๓.๒) ที่มาและองค์ประกอบของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนนิการคดัเลอืก
บุคคลซึง่มีภูมิล�าเนาในแต่ละจงัหวดัจงัหวดัละไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกนิ ๘ คน  
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังตามจ�านวนที่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่
ครบทุกจังหวัด โดยจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได ้
เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการก�าหนดแต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
               เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิล�าเนา 
ในแต่ละจังหวัดแล้ว ก่อนด�าเนินการแต่งตั้งให้คณะกรรมการประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้น�า
ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
               จงัหวดัใดไม่อาจแต่งตัง้บคุคลซึง่มภีมูลิ�าเนาในจงัหวดั
ครบตามจ�านวนไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิล�าเนา
จากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ก็ได้ในกรณีเช่นนั้น 
คณะกรรมการจะแต่งตัง้บคุคลซึง่มภีมูลิ�าเนาจากจงัหวดัอืน่แทนให้ครบจ�านวนกไ็ด้ 
(มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ถึงวรรคสาม)
      ๖.๑๓.๓) คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูต้รวจการเลอืกตัง้
               (๑)  ไม่เป็นข้าราชการซึง่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า 
พนกังานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงาน
ของรัฐ 
               (๒)  ไม่เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดในเวลา ๕ ปีทีผ่่านมา
ก่อนการแต่งตั้ง 
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               (๓)  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
               (๔)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
               (๕)  ไม่เป็นผูม้บีพุการ ีคูส่มรส หรอืบตุรเป็นหรอืสมคัร
รบัเลอืกตัง้หรอืรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๙ วรรคสี่)
               ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐาน 
อนัควรเชือ่ได้ หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูต้รวจการเลอืกตัง้ผูใ้ดขาดความสจุรติ 
ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่งและคัดออกจาก
บัญชีรายชื่อทันที (มาตรา ๒๙ วรรคหก)
      ๖.๑๓.๔)  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
               เมื่อมีกรณีที่ผู ้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๘ คนโดยค�านึงถึงพื้นที่ของจังหวัด 
หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่แต่งตัง้ให้เป็นผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวัด 
ทุกจังหวัด โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที่มีค�าสั่งแต่งตั้ง  
แม้จะยังมีจ�านวนไม่ครบก็ตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู ้ตรวจการเลือกตั้งประจ�า
จงัหวัดแต่ละจังหวดัน้ัน ให้แต่งตัง้จากบคุคลซ่ึงกรรมการทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  
จับสลากจาก
               (๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มี
ภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้งจ�านวน ๒ คน
               (๒)  รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มิได้ 
มีภูมิล�าเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งให้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดส�าหรับจังหวัดนั้น
               ในกรณทีีไ่ม่อาจแต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
ตาม (๑) ได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดคณะกรรมการจะแต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
ตาม (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตาม (๑) ก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 
มีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ 
เลือกตั้งมีผลใช้บังคับ
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               เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการด�าเนินการเลือกตั้ง 
ตามข้อ ๖.๑๓.๑) แล้ว ให้ค�าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดใดยังมีความจ�าเป็นจะต้อง
ด�าเนินการต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลา 
ที่ก�าหนดก็ได้ (มาตรา ๓๐)  
      ๖.๑๓.๕) การขอความร่วมมอืกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และหน่วยงานของรฐัทุกหน่วย 
               เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ
ในการควบคุมดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไป 
โดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจขอให้มีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
               (๑)  ให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน หรอืผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต สอบบญัชขีองพรรคการเมอืงโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
               (๒)  เมือ่ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่หรอืมเีหตอุนัควร
สงสัยว่ามีการกระท�าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและ
พรรคการเมือง ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงาน 
การท�าธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง หรือ 
ผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนัการเงนิแจ้งให้ทราบถงึการโอน
หรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่คณะกรรมการร้องขอ ภายในเวลาที่ 
คณะกรรมการก�าหนด และมิให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใด 
เปิดเผยข้อมลูในความครอบครองมาใช้บงัคบัแก่การแจ้งข้อมลูตามทีค่ณะกรรมการ
ร้องขอ
               (๓)  ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยท่ีเกีย่วกบัการข่าว 
แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้ว 
ให้คณะกรรมการใช้ข้อมลูน้ันเพือ่ประโยชน์ในการสบืสวนหาตวัผูก้ระท�าความผดิ 
หรือวางมาตรการป้องกันการกระท�าความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ�านาจ 
ของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้ 
(มาตรา ๓๒) 
      ๖.๑๓.๖) มาตรการเพือ่ป้องกนักรณกีารเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
               เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด�าเนิน
การด้านธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ใน
การจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ�านาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคาม 
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เพื่อให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือด�าเนินการอื่นตามที่ 
คณะกรรมการก�าหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
ส่ังให้บุคคลนั้นระงับการด�าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก�าหนด
แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน โดยให้ผู้ได้รับค�าสั่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด 
ให้เพกิถอนค�าสัง่น้ันได้ และถ้าศาลปกครองสงูสดุเหน็ว่าการด�าเนินการของบคุคลนัน้ 
มิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสงูสดุสัง่เพกิถอนค�าสัง่น้ัน (มาตรา ๓๓) 
      ๖.๑๓.๗) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ด�าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะต้องด�าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ โดยให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งหรือ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติการ 
อนัจ�าเป็นเกีย่วกบัการเลอืกต้ัง การสนบัสนนุการเลอืกต้ัง หรอืการสบืสวนหรอื
ไต่สวนได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงานของรฐัทีข้่าราชการ พนกังาน 
หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว โดยข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิด 
ทางวินัย และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การด�าเนินการเลือกตั้ง  
ให้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการ
ส่งเรือ่งให้ผู้มีอ�านาจด�าเนินการทางวนัิยด�าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจแก่ผูน้ัน้
โดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย (มาตรา ๓๔)  
      ๖.๑๓.๘) การแต่งต้ังผู ้ช ่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู ้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล 
กลุ ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที ่
เป็นผูช่้วยเหลอืการปฏบิตังิานหรอืเป็นผูส้งัเกตการณ์ในการเลอืกตัง้เพือ่รายงาน
ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร และให้เผยแพร่ผลการ 
ปฏิบติังานและผลการประเมนิให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปด้วย (มาตรา ๓๕)  
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       ๖.๑๓.๙)   การท�าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
                  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท�าทะเบียนรายชื่อ 
ผูมี้สิทธเิลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไขให้ถูก
ต้องได้  (มาตรา ๓๖)  
      ๖.๑๓.๑๐) การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ 
บุคคลหรือคณะบุคคล
                  ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น 
คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ โดยให้ค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างาน ความคุ้มค่าและความ
รวดเร็วด้วย (มาตรา ๓๗)  
                  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมาย 
ได้ก�าหนดให้กรรมการ เลขาธิการ ผู ้ตรวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึ่ง 
คณะกรรมการแต่งต้ังตามความในข้อ ๖.๑๓.๑๐) นี้ เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย (มาตรา ๓๘)  

๗) การสบืสวน การไต่สวน และการด�าเนนิคดี (หมวด ๒, มาตรา ๔๑ ถงึมาตรา ๔๙)
  ๗.๑) เหตุแห่งการสืบสวนหรือไต่สวน
      เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ 
ไม่ว่าโดยทางใดไม่ว่าจะมผีูแ้จ้งหรอืผูก้ล่าวหาหรอืไม่ ถ้ามหีลกัฐานพอสมควร
หรอืมข้ีอมลูเพยีงพอท่ีจะสบืสวนต่อไปว่ามกีารกระท�าใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรอื
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผล 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมหีน้าทีต้่องด�าเนินการให้มกีารสบืสวน หรอืไต่สวน 
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน
      (๑)  ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด 
ให้สั่งยุติเรื่อง 
      (๒)  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท�าการตามที่มีการ
สบืสวนหรอืไต่สวน ให้คณะกรรมการสัง่ให้ด�าเนนิคดโีดยเรว็ หรอืในกรณจี�าเป็น
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท�าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว
ก็ได้ (มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง)
      ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท�าให้
สามารถระบตุวัตนของผูแ้จ้ง รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้มาเน่ืองจากการด�าเนินการ
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ตามความในข้อนี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
เพือ่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ�านาจหรอืตามกฎหมายหรอืตามค�าสัง่ศาล (มาตรา ๔๑ 
วรรคสาม)
      ส�าหรับการสืบสวนหรือไต่สวนตามกฎหมายนี้ กฎหมายก�าหนด 
ให ้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามความในข้อนี้  
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔๑)   
  ๗.๒) การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องการสืบสวน 
ไต่สวน หรือด�าเนินคดี
      ให้กรรมการมอี�านาจสบืสวน ไต่สวน หรอืด�าเนนิคดตีามข้อ ๗.๑) 
และเพื่อให้การด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการด�าเนินคดีดังกล่าวเป็นไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังเลขาธิการ
หรอืพนกังานของส�านกังานเป็นเจ้าพนกังานมอี�านาจในการสบืสวน สอบสวน 
หรือไต่สวน หรอืด�าเนนิคดไีด้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่อย่างน้อย
ต้องก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และอ�านาจ
ของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจ�าตัว 
เจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย แต่ความนี้ไม่เป็นการตัดอ�านาจคณะกรรมการ 
ที่จะด�าเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการด�าเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
      โดยพนักงานของส�านักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานนั้น 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถทางกฎหมาย การสบืสวน 
การไต่สวน หรอืการด�าเนนิคดี และผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนดแล้ว และในกรณีมีความจ�าเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจในการสืบสวน สอบสวน 
หรือไต่สวน หรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดด้วยได้  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้
      กฎหมายก�าหนดให้เจ้าพนักงานตามความในข้อนี้ เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
และให้มีอ�านาจเช่นเดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา (มาตรา ๔๒)  
  ๗.๓)  กระบวนการสืบสวนและไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา
      ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ในการไต่สวนกรรมการหรอืเจ้าพนกังานต้องให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหา
ทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป โดยผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธิที่จะให้ถ้อยค�า หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกรรมการ 
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หรอืเจ้าพนักงานก�าหนด และมสีทิธท่ีิจะให้ทนายความหรอืบคุคลซึง่ไว้วางใจ
เข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค�าหรือแสดง
พยานหลักฐานภายในเวลาที่ก�าหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมีอ�านาจ
ด�าเนินการไต่สวนต่อไปได้
      ทัง้น้ี ในการสบืสวนหรอืไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มกีารบนัทกึภาพ 
หรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได ้(มาตรา ๔๓)  
  ๗.๔) การด�าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
      เม่ือมกีรณท่ีีจะต้องด�าเนนิคดอีาญากบับคุคลใดเพราะเหตกุระท�า 
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณา
ด�าเนนิการต่อไป โดยให้ส่งส�านวนการไต่สวนหรอืส�านวนการสอบสวนให้พนกังาน
อยัการเพือ่ใช้เป็นส�านวนในการด�าเนินคดีโดยถอืว่าส�านวนการไต่สวนหรอืส�านวน
การสอบสวนดงักล่าวเป็นส�านวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู ้ต้องหาไปพร้อมกับส�านวน 
การไต่สวนหรือส�านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการมีอ�านาจ 
สัง่ให้เจ้าพนกังานตามข้อ ๗.๒) ไต่สวนเพิม่เติม หรอืพนักงานอัยการจะด�าเนินการ 
ไต่สวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าปรากฏว่า
      (๑)  ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ไม่มีตัว 
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควร 
แก่กรณี เพื่อด�าเนินคดีต่อไป
      (๒)  ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่อ 
อัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดแล้วให้แจ้งให ้
คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผลให  ้
คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตผุลดงักล่าวให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
      ในการด�าเนินการดังกล่าว ถ้าเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น  
คณะกรรมการจะมอบอ�านาจให้ผูว่้าราชการจงัหวดัในจงัหวดัทีจ่ดัให้มกีารเลอืกตัง้ 
เป็นผู้ด�าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้
      แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ ์
เพือ่สัง่เพกิถอนสิทธสิมคัรรบัเลอืกต้ังหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมอี�านาจยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงาน
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ตามข้อ ๗.๒) เป็นผู้ด�าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ศาลฎีกาหรือ 
ศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี น�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ 
มาใช้เป็นหลกัในการพจิารณา แต่เพือ่ประโยชน์แห่งความยติุธรรมให้ศาลมีอ�านาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ส่วนในคดีที่ต้องยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเป็น 
ผู้มีอ�านาจในการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๔)
 ๗.๕) การก�าหนดมาตรการคุ้มครองพยาน
      ให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย
แก่พยานรวมตลอดทัง้มาตรการรกัษาความลบัให้แก่ผูเ้ป็นพยาน โดยในมาตรการ
ดังกล่าวนั้นจะก�าหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ�าเป็นด้วยก็ได้๕ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)  
      ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
หรืออนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการเลือกตั้งผู้ใดถูกด�าเนินคด ี
ไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะ 
ด�ารงต�าแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต�าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด�าเนินคดีดังกล่าว 
เป็นเพราะเหตทุีไ่ด้มมีต ิค�าสัง่ หรอืปฏบิตัหิน้าที ่และมใิช่พนกังานอยัการเป็นผูฟ้้อง  
ให้คณะกรรมการมอี�านาจให้ความช่วยเหลอืในการต่อสูค้ดแีก่บคุคลดงักล่าวได้ 
และให้พนกังานอยัการเข้าแก้ต่างให้แก่บคุคลเหล่านัน้ตามทีค่ณะกรรมการร้องขอ 
การให้ความช่วยเหลอืดงักล่าวให้รวมถงึค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย 
(มาตรา ๔๕)  
  ๗.๖) สิทธิในการด�าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับส�าหรับบุคคลซึ่งมีส่วน
เก่ียวข้องในการกระท�าความผดิและให้ข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัแก่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
      ในกรณีของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากว่าบุคคลนั้นได้ให้
ถ้อยค�า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัในการท่ีจะใช้เป็นพยาน
หลักฐานในการวนิจิฉยัการกระท�าความผดิ คณะกรรมการอาจจะไม่ด�าเนนิคดี
กไ็ด้ ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายเก่ียวกับการเลอืกตัง้ 
และพรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว 
แล้วให้สิทธิในการด�าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป (มาตรา ๔๖)  

๕การคุ้มครองพยานดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย และให้กระท�าได้เม่ือได้รับค�าร้องขอ 
จากบุคคลดังกล่าว.
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  ๗.๗) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิโดยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
      ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ามีหลักฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการใช้จ่ายเงนิแผ่นดินมพีฤติการณ์อนัอาจท�าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดนิไม่มอี�านาจจะด�าเนนิการใดได้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการสบืสวน 
ไต่สวน หรอืด�าเนินคดตีามหมวด ๔ น้ีโดยพลนั โดยให้ถอืว่าเอกสารและหลกัฐาน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�านวนการ
ไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ (มาตรา ๔๘)  
  ๗.๘) การโอนเรื่องหรือส่งส�านวนการสอบสวนมายังคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง
      เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตัง้และพรรคการเมอืงไว้พจิารณา และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการ
สมควรที่คณะกรรมการจะด�าเนินการเองตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการ 
มหีนงัสอืแจ้งให้หน่วยงานของรฐัหรอืพนกังานสอบสวนนัน้โอนเรือ่งหรอืส่งส�านวน 
การสอบสวนเกีย่วกับการกระท�าความผดิน้ันมาให้คณะกรรมการเพือ่ด�าเนินการต่อไป
ตามกฎหมายนี ้ในกรณเีช่นน้ีให้หน่วยงานของรฐัหรอืพนักงานสอบสวนโอนเร่ือง
หรือส่งส�านวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว (มาตรา ๔๙)  

๘) ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๖๕)
  ๘.๑) หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะ 
เป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ก�ากับดูแล และรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง่กจิการของส�านกังานนัน้ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ 
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน  
โดยให้ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
      (๑)  รับผิดชอบงานธุรการ และด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
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      (๒)  อ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน  
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
      (๓)  ด�าเนินการเพือ่ให้พรรคการเมอืง เจ้าหน้าทีพ่รรคการเมอืง และ
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้มคีวามรูค้วามเข้าใจหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติของคณะกรรมการ
     (๔)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีม่กีฎหมายก�าหนดหรอืทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑)
  ๘.๒) อ�านาจในการก�ากบัดูแลส�านกังานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
      ในการก�ากับดูแลส�านักงานให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกระเบียบ
หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้
      (๑)  การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 
ส่วนงานดังกล่าว โดยการด�าเนินการดังกล่าวต้องค�านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และความคล่องตัว
      (๒)  การก�าหนดต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับ
ต�าแหน่งและค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อ่ืนของเลขาธิการ พนักงาน 
และลูกจ้างของส�านักงาน แต่ทั้งนี้ ต้องค�านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอ
ในการด�ารงชีพและภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้าง
แต่ละสายงานและระดับด้วย
      (๓)  การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและ 
การลงโทษทางวนิยั การออกจากต�าแหน่ง การร้องทกุข์และการอทุธรณ์การลงโทษ 
ส�าหรบัเลขาธกิารและพนกังานของส�านกังาน รวมทัง้วธิกีารและเงือ่นไขในการจ้าง
ลูกจ้างของส�านักงาน
      (๔)  การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ 
และการพัสดุของส�านักงาน
      (๕)  การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน และ 
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการจ่ายเงนิชดเชยในกรณเีลขาธกิารด�ารงต�าแหน่งครบวาระ
      (๖)  การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ
      (๗)  การก�าหนดเครือ่งแบบและการแต่งเครือ่งแบบของคณะกรรมการ 
เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน
      (๘)  การอื่นใดอันจ�าเป็นต่อการก�ากับหรือควบคุมการด�าเนินงาน
ของส�านกังานหรอืการบงัคบับญัชาเลขาธิการ พนักงานและลกูจ้างของส�านกังาน 
หรือการท�าให้บุคคลดังกล่าวท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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      ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการค�านึงถงึความเทีย่งธรรม ขวญัและก�าลงัใจของบคุลากร 
โดยจะก�าหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อก�ากับ ดูแล หรือพิจารณาค�าร้องทุกข์หรือ 
ค�าอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได ้(มาตรา ๕๒) 
  ๘.๓) การออกข้อก�าหนดทางจริยธรรม
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการออกข้อก�าหนดทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน โดยข้อก�าหนดทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 
(มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)  
      ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่าพนกังาน
หรือลูกจ้างของส�านักงานผู้ใดกระท�าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน ์
หรอืกลัน่แกล้งผู้ใดในการปฏิบติัหน้าท่ีหรอืในการด�าเนนิการเลอืกต้ัง กฎหมาย
ก�าหนดให้ด�าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ 
ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที  
โดยกฎหมายให้น�าความดงักล่าวมาใช้บงัคบัแก่เลขาธกิารด้วยโดยอนุโลม โดยให้ 
คณะกรรมการมีอ�านาจสัง่ให้หยดุปฏบิตัหิน้าทีไ่ว้พลางก่อนได้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) 
    ๘.๔) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      ๘.๔.๑)  การแต่งตั้ง
          กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังาน
และลกูจ้างของส�านกังาน และรบัผดิชอบการปฏิบติังานของส�านกังานขึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะก�าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ โดยให้เลขาธิการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ  (มาตรา ๕๔)  
          ให้เลขาธิการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๕ ปีนับแต่ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
(มาตรา ๕๕ วรรคสอง) 
      ๘.๔.๒)  คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของเลขาธกิารคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง     
          เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เคย
เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดในระยะเวลา ๑๐ ปีก่อนได้รบัแต่งตัง้ มคีวามซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและ
มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีในขณะด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการและมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส�านักงานตามที่
คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง)  
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      ๘.๔.๓)  หน้าทีแ่ละอ�านาจของเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          ภายใต้บงัคับข้อ ๘.๕) เลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ�านาจควบคมุ
ดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส�านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และมติของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย
          (๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส�านักงานออกจากต�าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
          (๒) วางระเบยีบเก่ียวกับการปฏบิตังิานของส�านักงานเท่าที่
ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ
          (๓) หน้าที่และอ�านาจตามที่ก�าหนดไว ้ในกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอื่นและตามที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๕๗) 
          ส�าหรบัในกจิการของส�านกังานท่ีเกีย่วกบับคุคลภายนอก 
กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส�านักงาน เพื่อการน้ี เลขาธิการ 
จะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�าหนด และในการด�าเนินการดงักล่าว ถ้าเป็นกิจการส�าคญัเก่ียวกับการเลอืกตัง้ 
การงบประมาณของส�านักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ 
ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก�าหนด กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน (มาตรา ๕๘)  
  ๘.๕) การแต่งตั้งผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน
ของส�านักงานเป็นผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดในแต่ละจังหวัด 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการก�าหนด โดยให้น�าความ 
ในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัด้วย 
(มาตรา ๕๙) 
  ๘.๖) เงินและทรัพย์สินของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้รายได้และทรัพย์สินในการด�าเนินกิจการของ
ส�านักงาน ประกอบด้วย
     (๑)  เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑
     (๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
     (๓)  ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส�านักงาน๖ 
     (๔)  ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
     (๕)  รายได้อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด  (มาตรา ๖๒)  

๖ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) กฎหมายให้ค�านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
การรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน จะสั่งให้ส�านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้น 
หรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้.
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     ทัง้น้ี รายได้ของส�านักงานไม่เป็นรายได้ทีต้่องน�าส่งคลงัตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงนิคงคลงั กฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอืน่ นอกจากนี้  
ให้ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ (มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔)  

๙) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๙)
  ๙.๑) ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธกิาร 
ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรือ 
อนกุรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งถ้าการขัดขวาง 
การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ได้กระท�าโดยใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�าลังประทุษร้าย หรือเพื่อให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรอืเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี  
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)  
  ๙.๒) ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามข้อ ๖.๑๐) 
(๒) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ 
  ๙.๓)  ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้ง 
ตามข้อ ๖.๑๓.๕) (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอ�านาจในการใช้ข้อมูลนั้นตามกฎหมายนี้ หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ซ่ึงถ้าผูก้ระท�าความผดิดงักล่าวเป็นกรรมการ 
เลขาธิการ ผู ้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน  
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้
  ๙.๔)  กรรมการ เลขาธิการ ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัด ผูต้รวจ
การเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ 
พนกังาน และลกูจ้างของส�านักงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับการเลอืกตัง้ ผูใ้ด 
กระท�าการหรอืละเว้นการกระท�าอันมชิอบด้วยหน้าที ่ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งถ้าการกระท�าดังกล่าวได้กระท�าโดยทุจริต 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา๗ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

๗ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ

หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใด ในต�าแหน่ง
ไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”.
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๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๘)
  ๑๐.๑) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญน้ีใช้บงัคับ
หรอืวนัที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  
แต่ให้ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลอืกตัง้และกรรมการ
การเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที ่
ต่อไปดังกล่าว ตาย ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและ 
มีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหน่ึง ให้น�าความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๗๐)   
 ๑๐.๒) ภายใน ๒๐ วนันบัแต่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๐ ให้ศาลรฐัธรรมนูญ
และองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งและส่งชื่อผู ้แทน 
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา 
ตามมาตรา ๑๑ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาดงักล่าว และทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
ด�าเนนิการสรรหาหรอืคดัเลอืกผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามกฎหมายน้ีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
(มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒)  
  ๑๐.๓) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวัน 
ก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายนี้ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้
ตามสัญญาจ้างทีท่�าไว้ต่อกัน แต่ในกรณทีีม่ปัีญหาเก่ียวกับคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย (มาตรา ๗๓)  
  ๑๐.๔) ให้กรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอนัพ้นจากต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๗๔)  
  ๑๐.๕) การด�าเนนิการสบืสวนสอบสวน การไต่สวน การด�าเนนิคดหีรอืการ
ด�าเนนิการอืน่ใดตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงด�าเนินการก่อนวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  
ให้ถือว่าการน้ันเป็นการด�าเนินการตามกฎหมายน้ี และการด�าเนินการต่อไป 
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการด�าเนินการในเรื่องใด 
ทีย่งัค้างพจิารณาอยู ่และมไิด้บญัญตัวิธิดี�าเนินการไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การด�าเนินการนั้นต่อไปให้ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (มาตรา ๗๘)   

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  ท่ีเข้าเฝ้าฯ  

ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

วันพฤหัสบดีท่ี ๔  ธันวาคม ๒๕๔๐

	 “...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำาคัญ	สำาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ 

แบบพอมีพอกิน	แบบพอมีพอกินน้ันหมายความว่า	อุ้มชูตัวเองได้ 

ให้มีพอเพียงกับตัวเอง	อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้ 

หมายความว่า	ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว	จะต้อง

ทอผ้าใส่เอง	อย่างนั้นมันเกินไป	แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำาเภอ 

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร	บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้ 

มากกว่าความต้องการ	ก็ขายได้	แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่	 

ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก	อย่างน้ีท่านนักเศรษฐกิจต่าง	ๆ 	 ก็มาบอก 

ว่าล้าสมัย	จริง	อาจจะล้าสมัย	คนอ่ืนเขาต้องมีการเศรษฐกิจ 

ท่ีต้องมีการแลกเปล่ียน												เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า	ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิ 

ความพอเพียง	เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา	แต่เมืองไทยเป็นประเทศ 

ที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้...”
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด
คดีหม�ยเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

เรื่อง คดีพิพ�ทเกี่ยวกับก�รที่หน่วยง�นท�งปกครองหรือเจ้�หน�้ที่ของรัฐกระทำ�ก�ร
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ละเลยต่อหน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติ
 และก�รกระทำ�ละเมิดหรือคว�มรับผิดอย่�งอื่นของหน่วยง�นท�งปกครอง
 หรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ อันเกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ย (ละเมิดอำ�น�จศ�ล)

  นายทัศพงศ์  บุญภักดี  ที่ ๑            ผู้ฟ้องคดี
  นางสาวสุลินี  บุญภักดี  ที่ ๒
  นายสมภพ  บุญภักดี  ที่ ๓
  นางสาวยุภา  เสริมบุตร  ที่ ๔
  นายยม  คณาเดิม
  โดยนายณรงค์  คณาเดิม  ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย  ที่ ๕
  นายทัศน์พล  สุขเกษม  ที่ ๖
  นายชวลิต  โรจน์วัฒนกุล  ที่ ๗
  พันตำารวจเอก สาโรช  ธรรมชาติ  ที่ ๘
  นายวิชัย  จันทรัตน์  ที่ ๙
  นายณัทธร  สังฆโสภณ  ที่ ๑๐
  เด็กชายพิชยะ  สิงสาหัส โดยนางสาวสุลินี  บุญภักดี  ที่ ๑๑
  นางดุษฎี  กิจจาหาญ  ที่ ๑๒
  นางสุณี  เอกธีรจิตต์  ที่ ๑๓
  นางสุเดย์  ฟิลพอท  ที่ ๑๔
  นางดารกา  วงศ์ศิริ  ที่ ๑๕
  นายกิจขจร  ปัญญาดิลก  ที่ ๑๖
  นางเสาวณีย์  รุ่งขวัญศิริโรจน์  ที่ ๑๗
  นายนคร  ปฐมวัฒน  ที่ ๑๘
  นางประไพ  โชติรัต  ที่ ๑๙ 
  นายคมจักร  ศักดิ์ศรี  ที่ ๒๐
  นายธารา  นาวาผล  ที่ ๒๑
  นายโกวิท  เพ็งศรี  ที่ ๒๒
  นางไขแสง  สุวรรณศร  ที่ ๒๓
  นางสาววัลภา  เอื้อกิตติโรจน์  ที่ ๒๔
  นายประจบ  ภู่พันธ์  ที่ ๒๕
  
  ระหว่าง  นายศรีสุวรรณ  จรรยา       ผู้ถูกกล่าวหา
  
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)  ที่ ๑
  กรมการบินพลเรือน  ที่ ๒
  กระทรวงคมนาคม  ที่ ๓
  กระทรวงการคลัง  ที่ ๔
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ที่ ๕
  คณะรัฐมนตรี  ที่ ๖         ผู้ถูกฟ้องคดี 
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จุลนิติ

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
  คดน้ีี นายศรสีวุรรณ จรรยา (ผูถ้กูกล่าวหา) เป็นผูร้บัมอบอ�านาจของผูฟ้้องคดทีี ่๑ ถงึผูฟ้้องคดี
ที ่๔ ผูฟ้้องคดทีี ่๖ ผูฟ้้องคดทีี ่๗ ผูฟ้้องคดท่ีี ๑๑ ถงึผูฟ้้องคดท่ีี ๑๔ และผูฟ้้องคดท่ีี ๑๖ ถงึผูฟ้้องคดี
ที่ ๒๕ ได้ยื่นค�าอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดค้านค�าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยค�าอุทธรณ์มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๑ มีข้อความว่า ในขณะเดียวกันพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ในเขตลาดกระบงั เขตมีนบรุ ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบกระเทอืนโดยตรงด้านทศิเหนือของโครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กลับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ปฏิบัติโดยชัดเจน 
แต่ทว่าศาลปกครองกลางกลับวินิจฉัยเชื่อถือในข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (มกราคม - มถินุายน ๒๕๕๕) แต่เพยีงหน่วยงานเดยีว
โดยไม่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อกรณีพิพาทนี้
และเป็นสถาบันเดียวที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินสนับสนุนให้กว่า ๒๑๔ ล้านบาท จากที่เคยเป็น
สถาบนัการศกึษาของรฐัทีอ่อกมาคัดค้านโครงการสนามบนิพิพาทแทนชาวบ้านทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน
เสียหายและถูกละเมิดหลังจากสนามบินดังกล่าวเปิดทำาการใหม่ แต่พอได้รับเงิน ๒๑๔ ล้านบาท จาก
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ ไปแล้ว สถาบนัฯ ดงักล่าวก็ห่างหายจากความเดอืดร้อนและเสยีหายทัง้สิน้ แถมกลบัมา
รับใช้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสร้างตัวเลขของการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการดังกล่าว
ให้ดูดีไปเสียทั้งสิ้น กรณีดังกล่าวศาลปกครองนำาข้อมูลของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ถูกฟ้องคดีมาเป็นข้ออ้างในคำาวินิจฉัยนั้นชอบแล้วหรือ 
  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๑๔ บรรทัดสุดท้าย ข้อความว่า เยี่ยงนี้ศาลปกครองกลางจะวินิจฉัยว่า                        
ผลกระทบทางเสียงและมลพิษทางอากาศในบริเวณพื้นที่โครงการพิพาทจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นอันตราย
ต่อสขุภาพอนามัยของประชาชนหรอือาจก่อให้เกิดผลกระทบเสยีหายต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมได้อย่างไร 
ใช้ตรรกะใดในการวินิจฉัย และศาลปกครองกลางยังวินิจฉัยก้าวล่วงไปอีกว่า และอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไข
ปรับปรุงได้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งศาลปกครองกลางเลือกที่จะเอามาตรการบางข้อมาวินิจฉัยช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดี
ให้รอดพ้นจากข้อพิพาทเท่านั้น หากแต่มิได้นำามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบไปนั้น
มาวนิจิฉยั เพือ่ประโยชน์ของผูฟ้้องคดหีรอืชาวบ้านทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนหรอืเสยีหายทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่๑        
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่เขียนไว้โดยชัดแจ้ง เช่น จะต้องเจรจาซื้อบ้าน ที่ดินของชาวบ้านให้แล้วเสร็จ                 
ก่อนทีจ่ะเปิดสนามบนิอย่างน้อย ๕ เดอืน ซึง่มาตรการดงักล่าวศาลปกครองกลางเอาไปอรรถาธบิายความ
ในการวินจิฉยัไว้ตรงคำาวินจิฉยัใด ดงัได้กล่าวแล้วคำาวนิิจฉยัและหรอืคำาพพิากษาของศาลปกครองกลาง
ในประเด็นดังกล่าวไม่ยอมที่จะกล่าวถึง เสมือนหนึ่งว่าจะวินิจฉัยแต่เฉพาะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากแต่ในบางประเด็นที่มีหลักฐานแจ้งชัดกลับไม่กล่าวถึงเสียน้ันชอบด้วยหรือไม่
หรอืถือได้ว่าตรงกบัข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ และเป็นธรรมกบัชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบกระเทอืนโดยรอบ
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเพียงใด 
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  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๖ ข้อความว่า ผู ้ฟ้องคดีใคร่ขอคัดค้านการวินิจฉัยและ
คำาพิพากษาดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะตรรกะที่ศาลปกครองกลางได้ยกข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงขึ้นมา
วินิจฉัยนั้น เป็นการให้ความสำาคัญกับระบบการขนส่งทางอากาศและเศรษฐกิจโดยภาพรวม มากกว่า
ที่จะให้ความสำาคัญกับผลกระทบ ความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีโดยชัดแจ้ง 
และมิได้กำาหนดทางเลือกในการลดผลกระทบที่ผู ้ฟ้องคดีต้องถูกละเมิดสิทธิ อันขัดหรือแย้งต่อ
เจตนารมณ์ของการจดัตัง้ศาลปกครอง และหรอืมองเหน็คณุค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ทีร่ฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติไว้เลย แต่กลับวินิจฉัยไปในทางที่เห็นแต่คุณค่า
ทางเศรษฐกจิเป็นทีต่ัง้อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ อนัเป็นบรษัิทมหาชนทีใ่ช้อำานาจรฐั
ในการแสวงหากำาไรและผลประโยชน์เป็นสำาคัญ 
  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๑๓ ข้อความว่า ซึ่งศาลปกครองควรที่จะพิจารณาไต่สวน
เพือ่สร้างสมดลุหรอืให้ความเป็นธรรมต่อชาวบ้านผูท้รงสทิธแิละหรอืผูฟ้้องคดทีีไ่ด้รบัผลกระทบกระเทอืน
จากการใช้อำานาจรัฐของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเสีย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ วรรคหนึง่ (๔) ประกอบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ก็ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าอำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย หาใช่อำานาจเหล่าน้ันเป็นของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่คิดอยากจะกระทำาการใด ๆ ตามอำาเภอใจโดยไม่สนใจความทุกข์ ความเดือดร้อนและ
ความเสียหายของชาวบ้านหรือผู้ฟ้องคดีอย่างไรก็ได้นั้นหาชอบด้วยไม่ 
  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๑๕ ข้อความว่า นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างและ
ศาลปกครองกลางได้นำาอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ มาประกอบ
ในคำาวินิจฉัยเพื่อช่วยสร้างนำ้าหนักและความน่าเชื่อถือในคำาพิพากษาของศาลน้ัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
เป็นการนำาอนุสัญญาระหว่างประเทศมาประกอบในคำาวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมดุล และไม่ให้ความ
เป็นธรรมต่อชาวบ้านและหรือผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีและศาลปกครองกลางเลือกที่จะนำาเอาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศบางฉบับมาใช้กล่าวอ้างและวินิจฉัยเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียว แต่ละเลย
อนุสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับที่มีศักดิ์และศรีเทียบเท่ากันในประเด็นพิพาทในคดีนี้ มาประกอบ
การวินิจฉัยให้เป็นธรรม โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี 
  คำาอุทธรณ์หน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๙ ข้อความว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลากหลาย
ข้อที่กำาหนดหรือบัญญัติดังกล่าวน้ัน เหตุใดศาลปกครองกลางจึงไม่หยิบยกหรือนำามาประกอบ
การวนิจิฉยัเฉกเช่นกบัการนำาอนสุญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ มาประกอบ
ในคำาวนิจิฉยั หรอืหากนำามาแล้วจะไปลดทอนนำา้หนกัของคดใีนส่วนของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ ลงเยีย่งนีจ้ะถอืว่า
มีความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านได้อย่างไร 
  คำาอทุธรณ์หน้าที ่๒๓ บรรทดัที ่๘ ข้อความว่า  คำาวินิจฉยัดงักล่าวศาลปกครองกลางยงัยำา่อยูก่บัที่
มาโดยตลอด ทัง้ ๆ  ทีผู่ถ้กูฟ้องคดรีบัรูป้ระเด็นความเดือดร้อนและเสยีหายของชาวบ้านโดยรอบสนามบนิ
สุวรรณภูมิมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาจนถึงปัจจุบันเกือบ ๘ ปีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยคิด
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด คดีหม�ยเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๑ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ทีจ่ะนำาประเดน็ปัญหาเหล่านีไ้ปปรบัแก้ตารางการบนิทีจ่ะต้องประชมุกันทัว่โลกทกุ ๒ ครัง้ ในหน่ึงปีเลย
หรือเหตุใดสนามบินประเทศที่เขาเจริญแล้ว เช่น สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ สนามบินนาริตะ
ประเทศญีปุ่น่ เขาจงึสามารถกำาหนดให้ช่วงเวลาต้ังแต่ช่วงเวลา ๒๒ นาฬิกา ถงึเวลา ๕ นาฬิกา ของทกุวนั
เป็นช่วงเวลาที่ห้ามทำาการบินได้ หรือว่าประเทศเหล่านั้นด้อยพัฒนากว่า ยากจนกว่า หรือไม่มีระบบ
คุ้มครองสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้อยไปกว่าประเทศไทย ประเด็นปัญหานี้ผู ้ถูกฟ้องคดี
ควรที่จะนำาประเด็นปัญหาไปกำาหนดตารางบินใหม่ได้ทุก ๆ ๖ เดือนมาตั้งแต่เริ่มกรณีพิพาทแล้ว
หากต้องการที่จะปกป้องคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นที่ตั้งและศาลปกครองก็มีอำานาจตามมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ ไปเริ่มกระบวนการจัดตารางบินให้เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนไทย
ทีต้่องได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญกำาหนดได้โดยไม่ยาก หากแต่ศาลปกครองกลบัมองว่าผูฟ้้องคดี
และชาวบ้านเป็นเพยีงคนกลุม่น้อยนดิ (ทัง้ ๆ  ทีม่ชีาวบ้านนำาคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองในกรณใีกล้เคยีงกนันี้
แล้วกว่าสามพันคนหรืออาจจะมากกว่า หากไม่มีอุปสรรคขวากหนามการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ในเรื่องค่าธรรมเนียมศาล) เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับ และถ้าการที่ศาลปกครอง
จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปทำาการจัดตารางการบินใหม่ตามคำาขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครอง
กลางวินิจฉัยว่าจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบการขนส่งและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดของศาลปกครองกลางว่าให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตาดำา ๆ
หรอืให้ความสำาคญักบัประโยชน์ของผูถ้กูฟ้องคดทีีจ่ะต้องเพิม่โบนัสและค่าตอบแทนประจำาปีในจำานวน
มหาศาลต่อปีเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ อย่างใดกนัแน่
  โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าสั่งให้รับและส่งค�าอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
เพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ศาลปกครองสงูสดุโดยองค์คณะทีพ่จิารณาพพิากษาคดพีจิารณาคำาอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดทีี ่๑ ถงึ
ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ถึง
ผูฟ้้องคดทีี ่๒๕ ฉบบัลงวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๕๘ แล้ว เหน็ว่า คำาอุทธรณ์อาจเป็นกรณลีะเมดิอำานาจศาล 
จงึได้มคีำาสัง่ให้แยกเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับคดหีมายเลขดำาที ่อ.๗๑๓ - ๗๓๒/๒๕๕๘ เพือ่ตัง้เป็นคดลีะเมดิ
อำานาจศาลในคดีนี้ โดยกำาหนดให้นายศรีสุวรรณ จรรยา (ผู้ถูกกล่าวหา) ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำานาจของ
ผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นผู้ถูกกล่าวหา 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้อยค�าในค�าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ 
ผู้ฟ้องคดทีี ่๗ ผูฟ้้องคดทีี ่๑๑ ถงึผูฟ้้องคดท่ีี ๑๔ และผูฟ้้องคดท่ีี ๑๖ ถงึผูฟ้้องคดท่ีี ๒๕ ฉบบัลงวนัที่ 
๑๘ มนีาคม ๒๕๕๘ ทีจ่ดัท�าโดยผูถ้กูกล่าวหาซึง่เป็นผูร้บัมอบอ�านาจของผูฟ้้องคดีและย่ืนอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุดงักล่าว เป็นการกล่าวหาการปฏิบติัหน้าท่ีของตุลาการศาลปกครองชัน้ต้นว่าพจิารณา
พิพากษาคดีโดยไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นบริษัทมหาชนที่ใช้อ�านาจรัฐ
ในการแสวงหาก�าไรและผลประโยชน์เป็นส�าคัญ มลีกัษณะการเสยีดสกีารปฏบิตัหิน้าท่ีของตลุาการ
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

จุลนิติ

ศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวทั้งหมดไม่ใช่การวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษา
คดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เป็นการเสียดสีการปฏิบัติหน้าที่
และกล่าวหาใส่ความตุลาการศาลปกครองชั้นต้นผู ้พิจารณาพิพากษาคดีและศาลปกครอง
ให้ขาดความน่าเชื่อถือเส่ือมเสียชื่อเสียง และถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้จัดท�า
และลงลายมือชื่อในค�าอุทธรณ์ และผู้ถูกกล่าวหายื่นค�าอุทธรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ศาลปกครอง
สูงสุดพิจารณา จึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการละเมิดอ�านาจศาล
ตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับเมื่อ
พจิารณาถงึพฤติการณ์การกระทำาของผูถ้กูกล่าวหาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาโท สาขา
สิง่แวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูร้บัมอบอำานาจหรอืผูแ้ทนในการ
ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองหลายคด ีแม้ผูถ้กูกล่าวหาจะยืน่คำาแถลงว่าทำาคดโีดยมไิด้รบัค่าตอบแทนในการ
ทำาคำาอทุธรณ์คำาพพิากษา และมีระยะเวลากระชัน้ชดิ ทัง้อยูใ่นช่วงเวลาต้องเครยีดจากผลแห่งคำาพิพากษา
จงึทำาให้บางถ้อยคำาอาจมีการเสียดสไีม่สภุาพ อกีทัง้ได้สำานกึในผลของการกระทำาแล้วกต็าม แต่การกระทำา
ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาหารู้ผิดรู้ชอบว่าสิ่งใดสมควรกระทำาหรือไม่สมควรกระทำา 
  นอกจากนี ้ผูถ้กูกล่าวหายืน่คำาอทุธรณ์ในคดน้ีีภายหลงัวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๕๘ ซึง่ศาลปกครอง
สูงสุดมีคำาสั่งในคดีหมายเลขดำาที่ ล. ๑/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ล. ๑/๒๕๕๘ ลงโทษผู้ถูกกล่าวหากรณี
ละเมดิอำานาจศาลแล้ว และผูถู้กกล่าวหาได้ให้ค�ามัน่สญัญาต่อศาลตามค�าแถลง ลงวนัท่ี ๑๐ ตลุาคม
๒๕๕๗ ในคดดีงักล่าว ว่าจะหม่ันกวดขนัตรวจสอบด้วยความละเอยีดรอบคอบถงึถ้อยค�าส�านวนความ
ทีจ่ะยืน่ต่อศาลในภายหน้าให้เกดิความถกูต้อง ครบถ้วน ถ่องแท้ มใิห้เกดิความผดิพลาดท�านองนีอ้กี
ผูถ้กูกล่าวหาจึงต้องรู้แล้วว่าการกระท�าของผูถ้กูกล่าวหาอาจเป็นกรณลีะเมดิอ�านาจศาลได้ แต่ผู้ถกู
กล่าวหาก็มิได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ถ้อยค�าส�านวนตามที่ได้ท�าค�าแถลงไว้ต่อศาลแต่อย่างใด
เมื่อผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่า ในการจัดทำาคำาอุทธรณ์ผู้ถูกกล่าวหาคัดเลือกเนื้อหาและถ้อยคำาจาก
คำาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วมาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะคดีเพิ่มเติม และอ้างว่ารับรู้
ถึงความผิดพลาดในการยืน่คำาอทุธรณ์ทีไ่ม่เหมาะสมต่อศาลในคดเีก่ียวกบัมลพษิทางเสยีงจากสนามบนิ
สุวรรณภูมิเมื่อศาลมีคำาส่ังลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ นัดไต่สวนในคดีหมายเลขดำาที่ ล. ๑/๒๕๕๘ 
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้ดำาเนินการแต่อย่างใด เพื่อแก้ไขคำาอุทธรณ์
ให้เหมาะสมภายหลังจากที่ทราบว่ากรณีอาจเป็นการละเมิดอำานาจศาลได้ 
  ดังนั้น การที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ คัดค้านคำาพิพากษาของ
ศาลปกครองชัน้ต้น ด้วยถ้อยคำาทีร่นุแรงและก่อให้เกิดความเสยีหายต่อศาล จึงสมควรลงโทษสถานหนกั
โดยสัง่ลงโทษจำาคกุผู้ถกูกล่าวหามกีำาหนดหน่ึงเดอืนตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำาสั่งใน
คดีหมายเลขดำาที่ ล. ๑/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ล. ๑/๒๕๕๘ ให้ลงโทษจำาคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำาหนด
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หนึ่งเดือน และปรับห้าหมื่นบาทโดยให้รอการลงโทษจำาคุกไว้มีกำาหนดสองปี จึงให้บวกโทษที่รอ
การลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้ ตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
  จึงเห็นสมควรส่งส�านวนคดีให้ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งให้องค์คณะอื่นเป็นผู้พิจารณา
และสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีคำาสั่งส่งสำานวนให้องค์คณะอื่น
เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลปกครองสูงสุดโดยองค์คณะที่เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็น
ที่ต้องวินิจฉัยว่า ศาลควรจะมีค�าส่ังลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพียงใด
  พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี ให้นำา
บทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการกระทำาละเมิดอำานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม และเมือ่มกีารละเมดิอำานาจศาลให้ศาลปกครองมอีำานาจสัง่ลงโทษได้ดังน้ี (๑) ตกัเตอืน 
โดยจะมีคำาตำาหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ (๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล (๓) ลงโทษจำาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ วรรคสอง บัญญัติว่า การสั่งลงโทษ
ฐานละเมิดอำานาจศาลพงึใช้อย่างระมัดระวงัและเท่าทีจ่ำาเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งกรณ ีและหากเป็นการ
สัง่ลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอืน่ทีม่ใิช่องค์คณะพจิารณาพพิากษาคดน้ัีนเป็นผูพ้จิารณาและสัง่ลงโทษ
มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริต
ด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู ้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอำานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
และมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง บญัญตัว่ิา ผูใ้ดกระทำาการอย่างใด ๆ  ดงักล่าว
ต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทำาผิดฐานละเมิดอำานาจศาล (๑) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของศาลตาม
มาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล...
  เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาถ้อยคำาในคำาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถ้อยคำาดังกล่าว
ไม่ใช่การวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ
ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แต่เป็นการใช้ถ้อยคำาที่มีลักษณะเป็นการกล่าวหาว่าตุลาการศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดี
โดยไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่ใช้อำานาจรัฐในการแสวงหา
กำาไรและผลประโยชน์เป็นสำาคญั โดยไม่คำานงึถงึประโยชน์สาธารณะ ถ้อยคำาดงักล่าวจงึมลีกัษณะเป็นการ
กล่าวหาใส่ความและเสียดสีการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองให้ขาด
ความน่าเช่ือถอื เส่ือมเสียช่ือเสียง และถกูดหูมิน่เกลยีดชงั เมือ่ผูถ้กูกล่าวหาได้มกีารระบถุ้อยคำาดงักล่าว
ในคำาอุทธรณ์ โดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้เรียงและลงชื่อในคำาอุทธรณ์และได้มีการยื่นคำาอุทธรณ์ดังกล่าว
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ต่อศาลปกครองสงูสดุ จงึถอืเป็นการประพฤติตนไม่เรยีบร้อยในบรเิวณศาลอันเป็นการละเมดิอำานาจศาล
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบมาตรา ๓๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับเมื่อพิจารณา
ถึงพฤติการณ์การกระทำาของผู ้ถูกกล่าวหาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาโท 
สาขาส่ิงแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ และผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูร้บัมอบอำานาจหรือผูแ้ทน
ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหลายคดี แม้ในคำาแถลงฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกกล่าวหา
จะอ้างว่ากรณทีีผู่ถ้กูกล่าวหาเคยถกูศาลปกครองสงูสดุมคีำาสัง่ลงโทษผูถ้กูกล่าวหาฐานละเมดิอำานาจศาล 
เป็นคดีหมายเลขดำาที่ ล. ๑/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ล. ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มาแล้ว
ครั้งหนึ่ง และผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ให้คำามั่นสัญญาต่อศาลตามคำาแถลง ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ในคดีดังกล่าวว่าจะหม่ันกวดขันตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบถึงถ้อยคำาสำานวนความที่จะยื่น
ต่อศาลในภายหน้า มิให้เกิดความผิดพลาดทำานองนี้อีก ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบคำาสั่งลงโทษ
ฐานละเมิดอำานาจศาลเป็นครั้งที่สอง ในคดีหมายเลขดำาที่ ล. ๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีถ้อยคำาในทำานองเดียวกับคำาอุทธรณ์
ของคดีนี้ตามคำาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งเป็นคดี
หมายเลขดำาที ่ล. ๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที ่ล. ๒/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ลงโทษจำาคกุ
ผู้ถูกกล่าวหามีกำาหนด ๑ เดือน และปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้รอการลงโทษจำาคุกไว้มีกำาหนดระยะ
เวลา ๒ ปี ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำาอุทธรณ์ในคดีนี้ 
  แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีค�าสั่งในคดีหมายเลขด�าที่ ล. ๑/๒๕๕๗ 
หมายเลขแดงที่ ล. ๑/๒๕๕๘ ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาฐานละเมิดอ�านาจศาลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ มาแล้วคร้ังหนึ่ง และผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ให้ค�ามั่นสัญญาต่อศาลตามค�าแถลง
ฉบบัลงวนัที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ ในคดีดงักล่าวว่าจะกวดขนัตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ
ถึงถ้อยค�าส�านวนความที่จะยื่นต่อศาลในภายหน้าให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ถ่องแท้ มิให้เกิด
ความผิดพลาดท�านองนี้อีก ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาย่อมต้องทราบผลแห่งค�าสั่งดังกล่าวก่อนการย่ืน
ค�าอุทธรณ์ในคดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงควรต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ถ้อยค�าส�านวน เนื่องจาก
การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาอาจเป็นความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลได้ แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้
ปฏบิตัติามทีไ่ด้แถลงไว้ต่อศาลแต่อย่างใด โดยผูถ้กูกล่าวหายังคงมกีารเขยีนและยืน่ค�าอทุธรณ์คดนีี้
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีถ้อยค�าท่ีเป็นการละเมิดอ�านาจศาลตามท่ีได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น
ซ�้าอีก จึงสมควรลงโทษสถานหนัก ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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๔. ผลค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำาส่ังลงโทษจำาคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำาหนด 
๑ เดือน และปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากไม่ปรากฏต่อศาลว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับโทษจ�าคุก
ฐานละเมิดอ�านาจศาลมาก่อนประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นค�าแถลง ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๙ ขอขมาต่อตุลาการศาลปกครองชั้นต้นผ่านมายังศาลปกครองสูงสุด และผู้ถูกกล่าวหา
ได้แถลงต่อศาลว่าได้ส�านึกผิดในผลแห่งการกระท�าและได้เข็ดหลาบแล้ว และขออนุญาตให้
ผู้ถูกกล่าวหาแก้ไขเพิ่มเติมค�าอุทธรณ์ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในวิสัย
ทีจ่ะแก้ไขกลบัตวัท�าในสิง่ทีถ่กูต้องได้ จงึสมควรให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหาได้แก้ไขให้ถกูต้องอกีครัง้หนึง่
จงึมเีหตุอนัควรปรานใีห้รอการลงโทษจ�าคุกไว้มกี�าหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และเมื่อคดีนี้ให้รอการลงโทษจำาคุกไว้ จึงไม่อาจพิจารณาบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ใน
คดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้ได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ี หากผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ชำาระค่าปรับให้ดำาเนินการตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐

เรื่อง แนวท�งก�รออกประก�ศกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมมลพิษจ�กแหล่งกำ�เนิด
 ต�มม�ตร� ๕๕ แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม
 แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือที่ ทส ๐๓๐๒/๑๓๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ถงึสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรปุความได้ว่า มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการควบคุม
มลพษิ และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติมอีำานาจประกาศกำาหนดมาตรฐาน
ควบคมุมลพษิจากแหล่งกำาเนดิ สำาหรบัควบคมุการระบายนำา้ทิง้ การปล่อยทิง้อากาศเสยี การปล่อยทิง้
ของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำาเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดล้อมตามทีก่ำาหนดไว้ในพระราชบญัญตัน้ีิ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำานาจประกาศ
กำาหนดประเภทของแหล่งกำาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนำ้าเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งนำ้า
สาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำาเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษ
ที่กำาหนดไว้ตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำาหนดโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายอื่น
และมาตรฐานนัน้ยงัมผีลใช้บงัคบัตามมาตรา ๕๖ หรอืมาตรฐานทีผู่ว่้าราชการจังหวัดกำาหนดเป็นพเิศษ
สำาหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ สำาหรับความหมายของคำาว่า “สิ่งแวดล้อม” มาตรา ๔ 
แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัใิห้หมายความว่า
สิง่ต่าง ๆ  ทีมี่ลักษณะทางกายภาพและชวีภาพทีอ่ยูร่อบตวัมนุษย์ซ่ึงเกิดขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นษุย์
ได้ทำาขึ้น
   เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐัท่ีสนบัสนนุให้โรงงานอตุสาหกรรมน�าน�า้ท้ิงจากการประกอบ
กิจการโรงงานไปใช้เฉพาะในพื้นที่การเกษตรแทนการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
จงึขอหารือแนวทางการออกประกาศโดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้
   ๑. การกำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้งจากแหล่งกำาเนิดมลพิษตามมาตรา ๕๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถกำาหนดพื้นที่
สำาหรบัเป็นแหล่งรองรบันำา้ทิง้เป็นการเฉพาะ เช่น กำาหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำา้ทิง้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการทำาแป้งที่จะนำาไปใช้เฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกได้หรือไม่
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จุลนิติ

   ๒. หากสามารถออกประกาศตามข้อ ๑ ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถอาศัยอำานาจตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำาหนดให้แหล่งกำาเนิดมลพิษดังกล่าว เป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
การปล่อยนำ้าทิ้งใดหรือไม่
   ๓. นอกจากข้อหารอืตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีามข้ีอแนะนำา
หรือข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได้พจิารณาข้อหารอืของกรมควบคมุมลพษิโดยมผีูแ้ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำานักงานปลัดกระทรวงและกรมควบคุมมลพิษ) และ
ผูแ้ทนกระทรวงอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) เป็นผูช้ีแ้จงข้อเทจ็จรงิแล้ว เหน็ว่า มาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติ
ที่ให้อำานาจรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำาแนะนำาของ
คณะกรรมการควบคมุมลพษิและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติออกประกาศ
กำาหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหล่งกำาเนดิ สำาหรบัควบคมุการระบายนำา้ทิง้ การปล่อยทิง้อากาศเสยี 
การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำาเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการให้อ�านาจ
ในการก�าหนดค่ามาตรฐานน�้าทิ้งจากแหล่งก�าเนิดที่เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
โดยมไิด้ให้อ�านาจในการก�าหนดประเภทแหล่งรองรบัน�า้ท้ิงไว้ ซึง่การทีบ่ทบญัญติั มาตรา ๕๕ ดังกล่าว
บัญญัติไว้เช่นนี้ ก็เพื่อให้สามารถระบายนำ้าทิ้งจากแหล่งกำาเนิดมลพิษที่มีการบำาบัดให้ได้ค่ามาตรฐาน
การระบายนำา้ทิง้ออกสูส่ิง่แวดล้อม โดยมไิด้กำาหนดว่านำา้ทิง้จากแหล่งกำาเนดิมลพษิจะต้องเป็นการระบาย
ลงสูแ่หล่งรองรบันำา้ทิง้ทีเ่ป็นแหล่งนำา้สาธารณะเท่านัน้ ด้วยเหตนุี ้จงึอาจมกีารระบายนำา้ทิง้ทีม่กีารบำาบดั
ไปยงัพืน้ทีแ่หล่งรองรบันำา้ทิง้อืน่ทีมี่ความเหมาะสมนอกเหนอืจากแหล่งนำา้สาธารณะกไ็ด้ ซึง่พืน้ทีด่งักล่าว
อาจมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพทีแ่ตกต่างกันไป ดงันัน้ เพือ่ให้น�า้ท้ิงหรอืของเสยีท่ีระบายออก
สูส่ิง่แวดล้อมเป็นไปเพือ่รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมให้ได้มาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล้อมตามทีก่�าหนดไว้
ในกฎหมาย การก�าหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงท่ีจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนว่าเป็นค่ามาตรฐานน�้าทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ให้น�า้ทิง้ทีป่ล่อยออกมาจะไม่ก่อให้เกดิปัญหามลพษิต่อแหล่งรองรบัน�้าทิง้ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีใ่ด ๆ  
โดยมกีารกำาหนดค่ามาตรฐานควบคมุการระบายนำา้ทิง้บนพืน้ฐานของหลกัวชิาการ กฎเกณฑ์และหลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจะต้องมีมาตรการตรวจสอบและติดตามอย่างสมำ่าเสมอโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายด้วย

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐
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   คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๗) จงึเหน็ว่า การก�าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน�า้ทิง้
จากแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยก�าหนดพื้นท่ีส�าหรับเป็นแหล่งรองรับน�้าท้ิงเป็นการเฉพาะโดยอาศัย
อ�านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงไม่อาจกระท�าได้
   อนึ่ง เมื่อบทบัญญัติที่เก่ียวข้องให้อำานาจในการกำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้ง
ออกสู่สิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงทำาให้ไม่อาจคุ้มครอง
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรเสนอให้มีการดำาเนินการเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้าฯ  

ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

วันศุกร์ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

	 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ	ก็มีความโลภน้อย	 

เมื่อมีความโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	ถ้าทุกประเทศ 

มีความคิด	 อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ	 มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง	

หมายความว่า	 พอประมาณ	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภอย่างมาก	 คนเรา

ก็อยู่เป็นสุข	พอเพียงนี้อาจจะมีมาก	อาจจะมีของหรูหราก็ได้	 

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน	ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 

พูดจาก็พอเพียง	ทำาอะไรก็พอเพียง	ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
ของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยได้รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยไว้ในลักษณะแบบกว้าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ 
“กำรใดที่มิได้ห้ำมหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมำยอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภำพ 
ทีจ่ะท�ำกำรนัน้ได้และได้รบัควำมคุม้ครองตำมรฐัธรรมนญู๑” การทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้การรับรองและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้เช่นนี ้
ย่อมเป็นหลกัประกนัว่าประชาชนทกุคนน้ันมสีทิธิและเสรภีาพในการแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน
ไดโ้ดยอสิระ และปราศจากการแทรกแซงหรอืครอบง�าของบคุคลอื่น และส่งผลให้องคก์รผูใ้ช้อ�านาจรฐั
ถูกจ�ากัดมิให้ใช้อ�านาจก้าวล่วงเข้าไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
  อย่างไรก็ตาม การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิได้หมายความว่าประชาชนจะมีสิทธิ 
และเสรภีาพโดยสมบรูณ์ทีจ่ะท�าอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาหรอืตามอ�าเภอใจ แต่การใช้สทิธิหรอืเสรภีาพ 
เช่นว่านั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การจ�ากัดสิทธิ 
และเสรภีาพของประชาชนจงึสามารถกระท�าได้โดยการตราเป็นกฎหมาย แต่เน้ือหาของกฎหมายทีม่ผีล

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕ บัญญัติว่ำ 
  “มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใด
ที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
  สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
  บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”.

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติ 

133-136-MAC6.indd   133 12/27/17   11:35 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐134

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

จุลนิติ

เป็นการจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลน้ันต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญ ในกรณทีี่ 
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแก่เหตแุละจะกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้  
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย และกฎหมายน้ันต้องมีผล 
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง
  ในบรรดำกฎหมำยทัง้หมดในระบบกฎหมำยของประเทศไทยนัน้ กฎหมำยระดบัพระรำชบญัญตัิ 
เป็นกฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมำกท่ีสุด เพราะสามารถตราขึ้น 
ใช้บังคับได้อย่างกว้างขวางตามเหตุผลและความจ�าเป็นในแต่ละกรณี ในประเด็นเรื่องน้ีน้ัน เพ่ือให ้
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้บังเกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง 
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย จงึได้บญัญัติกระบวนกำรในกำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรฐัธรรมนูญ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติขึ้น โดยให้ “ศำลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรที่มีอ�ำนำจในกำรตรวจสอบว่ำ 
รำ่งพระรำชบัญญัติที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 ดงันัน้ คอลมัน์ คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอเรือ่ง “กำรตรวจสอบควำมชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ” ดังนี้ 
 ๑. กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
    การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นการเสนอความเห็น
ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัว่าร่างพระราชบญัญติัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภา มข้ีอความขัด
หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืไม่ ตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้
    ๑.๑  วัตถุแห่งกำรตรวจสอบ
         ส�าหรับวัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้ ได้แก่ “ร่ำงพระรำชบญัญตัทิีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ” กล่าวคอื เมือ่ร่าง 
พระราชบัญญัติฉบับใดได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิของทัง้สองสภาตามจ�านวนทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดหรอืนายกรฐัมนตร ีมสีทิธิเสนอความเหน็เพือ่ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนูญของร่างพระราชบญัญตั ิดงัน้ัน หากร่างพระราชบญัญตัิ
ฉบับใดนายกรฐัมนตรไีด้น�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นย่อมไม่ใช่วัตถุแห่งการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติอีกต่อไป 
   ๑.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิ
เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
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        ๑.๒.๑ สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชกิวฒุสิภำ หรอืสมำชกิของท้ังสองสภำรวมกนั
                     ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเทำ่ที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรฐัธรรมนญู ให้เสนอความเหน็ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒุสิภา หรอืประธานรฐัสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
        ๑.๒.๒ นำยกรัฐมนตรี
              ในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรเีหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอความขดัหรอืแย้ง 
ต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ ให้ส่งความเหน็เช่นว่านัน้ไปยงั
ศาลรัฐธรรมนญูเพือ่วินจิฉยั และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒุสิภาทราบโดยไม่ชักช้า
    ๑.๓  ขอบเขตแห่งกำรตรวจสอบ
        การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นการตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ดังน้ัน รัฐธรรมนูญจึงก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ�านาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติได้ทั้งเน้ือหาและกระบวนการ 
ซึง่ในระหว่างการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ัน
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
        ๑.๓.๑ กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติ
                    ส�าหรับกรณีการตรวจสอบเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินั้น ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาฉบับใดมีข้อความ 
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ เช่น ร่างพระราชบญัญตัน้ัินมข้ีอความเป็นการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพ
ที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองหรือไม่ หรือมีข้อความละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ หรือมี
ข้อความที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลหรือไม่ เป็นต้น
        ๑.๓.๒ กำรตรวจสอบกระบวนกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติ
                  ส�าหรบักรณกีารตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบญัญตัน้ัิน ศาลรฐัธรรมนญู
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกต้อง 
ตามบทบัญญติัของรฐัธรรมนญูหรอืไม่ เช่น ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ันเสนอโดยผูม้อี�านาจเสนอหรอืไม่  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ด�าเนินการโดยครบองค์ประชุม
หรือไม่ หรือในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  
ได้มีการระบุบทบัญญัติที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพไว้ใน 
ค�าปรารภหรือไม่ และได้ระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วยหรือไม่ เป็นต้น
   ๑.๔  ผลของกำรตรวจสอบ  
                   ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปทั้งฉบับ ส่วนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
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การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

จุลนิติ

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าข้อความดังกล่าวเป็น 
สาระส�าคญัให้ร่างพระราชบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไปทัง้ฉบบั แต่ถ้าข้อความนัน้ไม่เป็นสาระส�าคญั ให้เฉพาะ 
ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเท่านัน้ทีเ่ป็นอนัตกไป ซึง่หลกัการนีจ้ะแตกต่างจากหลกัการทีบ่ญัญตัิ 
ไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑๒ วรรคสาม ทีบ่ญัญตัหิลกัการ 
ให้ในกรณทีีค่�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญมผีลท�าให้ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญเป็นอนัตกไป 
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
ตามล�าดบั โดยให้สภาผู้แทนราษฎรหรอืวฒุสิภาพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่มใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้  
โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

บทสรุป
  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นมาตรการตรวจสอบ
ก่อนร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้รัฐสภาใช้อ�านาจในการตรากฎหมายไปละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ โดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจ�านวน 
ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด หรอืนายกรฐัมนตร ี มสีทิธิเสนอความเหน็ให้ศาลรฐัธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยศาลรฐัธรรมนูญมอี�านาจตรวจสอบได้ทัง้ในส่วนของเน้ือหาและกระบวนการตรา 
ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดตราขึ้น 
โดยไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรอืมีข้อความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูและข้อความดงักล่าวเป็นสาระส�าคัญ 
ให้ร่างพระราชบัญญติันัน้เป็นอนัตกไปทัง้ฉบบั แต่ถ้าข้อความน้ันไม่เป็นสาระส�าคญั ก็ให้เฉพาะข้อความ
ทีขั่ดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเท่านัน้ทีเ่ป็นอนัตกไป ดงัน้ัน กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ของร่างพระราชบัญญัติจึงเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและพัฒนาประเทศชาติ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๔๑ 
  “มาตรา ๑๔๑ เมือ่รัฐสภาให้ความเหน็ชอบกบัร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแล้ว ก่อนน�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระท�าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง
  ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
  ในกรณีที่ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท�าให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่ง 
ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ันกลบัคนืสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาเพือ่พจิารณาตามล�าดบั ในกรณเีช่นว่านี ้ให้สภาผูแ้ทนราษฎร 
หรอืวฒุสิภาพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่มใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้ โดยมตใินการแก้ไขเพิม่เตมิให้ใช้คะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึง่ 
ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา แล้วให้นายกรฐัมนตรดี�าเนนิการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรอืมาตรา ๑๕๑ 
แล้วแต่กรณี ต่อไป”.
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 หากได้ศกึษารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบบัทีผ่่านมาในอดีต	จะพบว่ารัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัต่างกไ็ด้วางหลกัการเก่ียวกับอ�านาจอธิปไตยของรฐัและองค์กรผูใ้ช้อ�านาจ
อธิปไตยไว้เป็นหลักการในลักษณะท�านองเดียวกันว่า	 “อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชนชำวไทย 
พระมหำกษตัรย์ิผูท้รงเป็นประมขุทรงใช้อ�ำนำจนัน้ทำงรฐัสภำ คณะรฐัมนตร ีและศำลตำมบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญูน้ี”	และหากจะพจิารณาเฉพาะแต่ในส่วนของการท�า	“หนงัสอืสญัญำ”	ต่าง	ๆ 	กบันานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแล้ว	 รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการในลักษณะ
ท�านองเดียวกันว่า	 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาต่าง	 ๆ	 กับนานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	จากหลักการดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการเกี่ยวกับ
อ�านาจอธิปไตยและองค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย	ดังนั้น	จึงอาจสรุปได้ว่าอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศนั้นย่อมเป็นอ�านาจของ	 “ฝ่ำยบริหำร”	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้น
ผ่านทางคณะรัฐมนตรี
	 อย่างไรก็ดี	 แม้คณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารจะมีอ�านาจหน้าที่ในการท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศก็ตาม	 แต่โดยที่หนังสือสัญญาบางประเภทอาจจะมี
ความส�าคญัและมผีลกระทบอย่างมากต่อประเทศชาติ	ดงัน้ัน	ก่อนทีห่นังสอืสญัญาดังกล่าวจะมผีลผกูพนั
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นภาคีแห่งหนังสือ
สญัญาแล้ว	จงึสมควรทีจ่ะต้องได้รบัการพจิารณาอย่างรอบคอบทัง้โดยคณะรฐัมนตรซ่ึีงเป็นฝ่ายบรหิาร
ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการท�าหนังสือสัญญาดังกล่าว	 และจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะ
ที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยด้วยอีกชั้นหน่ึงด้วย	 ดังน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงก�าหนดให้หนังสือสัญญาบางประเภทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาดังกล่าว
	 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนันัน้	
ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไว้ในหมวด	 ๘	
คณะรัฐมนตรี	 มาตรา	 ๑๗๘	 ซ่ึงได้มีการเพิ่มหลักการใหม่	 ๆ	 เกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาไว้ในหลายประเดน็ด้วยกัน	ดังน้ัน	เพือ่ให้เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการจัดท�าหนังสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาดงักล่าว	
คอลมัน์	“มุมสะท้อนความคดินติบิญัญตั	ิ:	Legal	reflection”	จึงใคร่ขอน�าเสนอสาระส�าคญัในประเดน็
เรื่องดังกล่าว	ดังนี้

การท�าหนังสือสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

๑. ประเภทของหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดประเภทของหนังสือ
สัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสำม	ซึ่งบัญญัติว่า
 “หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้
รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รบัเรือ่ง หากรฐัสภาพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่ารฐัสภาให้ความเหน็ชอบ
 หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า 
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการ
ค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิ
ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ”
	 ค�าว่า	“หนังสือสัญญำ”	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๗๘	นั้น	 แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติ
ความหมายไว้โดยตรง	แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๗๘	วรรคหนึ่ง	ที่บัญญัติว่า	
“พระมหากษัตริย ์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสญัญาอืน่กบันานาประเทศหรอืกบัองค์การระหว่างประเทศ”	แล้ว	อาจกล่าวได้ว่า	“หนงัสอืสญัญา”
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๗๘	หมายถึง	ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทุกประเภทที่จัดท�ำขึ้นระหว่ำง
ประเทศไทยกับต่ำงประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศในรูปแบบที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะถูกบันทึกไว้ในเอกสำรฉบับเดียวหรือ
หลำยฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไม่ว่ำจะเรียกชื่อวำ่อย่ำงไร๑  

	 ทั้งนี้	 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๗๘	 วรรคสองและวรรคสาม
ดังกล่าวแล้ว	 สามารถแบ่งประเภทของหนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
เป็น	๔	ประเภท	คือ
	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ
	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 (๔)	 หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
ประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสอง
โดยก�าหนดให้หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภามีทั้งสิ้น	๕	ประเภท	คือ

 ๑ เทียบเคียง	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๑/๒๕๔๒	ที่	๓๓/๒๕๔๓	และที่	๖-๗/๒๕๕๑.	

137-146-MAC6.indd   138 12/27/17   11:41 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 139

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection
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	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
	 (๕)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	 หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส�าคัญ
	 ในการนี	้เพือ่ให้มคีวามเข้าใจถงึประเภทของหนังสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา
ดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๓ 

 (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปล่ียนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา 
 (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง 
 (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่าง
มีนัยสําคัญ 
 ในการน้ี เพื่อให้มีความเข้าใจถึงประเภทของหนังสอืสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาดังกล่าว โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี ้
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม 
        “หนังส ือส ัญญาใดม ีบท เปลี ่ยนแปลง
อาณาเขตไทย  หรือ เขตพื ้นที ่นอกอาณาเขต  
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ  
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น  
ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ือง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
            หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือ 
การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง 
ได้แก่ หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสรี เขตศุลกากร
ร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
        “หน ัง ส ือ ส ัญญา ใดม ีบท เปลี ่ย นแปล ง
อาณาเขตไทย  หรือ เขตพื ้นที ่นอกอาณาเขต  
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ  
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป 
ตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรื อมี ผลผู กพั นด้ านการค้ า  การลงทุ น  หรื อ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องดังกล่าว” 
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

 เมือ่พจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่า	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘
วรรคสอง	ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	
วรรคสอง	ในเรือ่งการก�าหนดประเภทหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา		แต่รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘	วรรคสาม	ได้มกีารบญัญติัเพิม่เติมบทนิยามของ	
“หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง”	 ได้แก่	 “หนงัสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสร	ี เขตศลุกากรร่วม	 หรอืการให้ใช้ทรพัยากร
ธรรมชาติ	 หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือ
สัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 ซึ่งน่าจะท�าให้หนังสือสัญญาประเภทนี้มีความหมายและลักษณะ
ที่ชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้น

๒. กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำโดยรัฐสภำ 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสอง ตอนทำ้ย	ซึ่งบัญญัติว่า
 “...ในการนี	้ รฐัสภาต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัเรือ่ง	 หากรฐัสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
กระบวนการพจิารณาให้ความเห็นชอบหนังสอืสญัญาโดยรฐัสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสองตอนท้ำย
และวรรคสำม	โดยก�าหนดให้รฐัสภาจะต้องพจิารณาให้ความเหน็ชอบหนังสอืสญัญาให้แล้วเสรจ็ภายใน	
๖๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง	และก�าหนดให้ก่อนการด�าเนนิการเพือ่ท�าหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ	 คณะรัฐมนตรีต ้องชี้แจงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น
รวมถึงต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
	 ในการนี้	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภา
ดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๔ 

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ในเรื่องการกําหนดประเภทหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม 
ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมบทนิยามของ “หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ได้แก่ “หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้ประเทศต้อง
สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ซึ่งน่าจะทําให้หนังสือสัญญาประเภทนี้มีความหมายและลักษณะที่ชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้น 
 

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ตอนท้าย ซึ่งบัญญัติว่า 
 “...ในการนี ้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง หาก
รัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 
 จะพิจารณาเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนด
กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ตอนท้าย และวรรคสาม โดยกําหนดให้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง และกําหนดให้ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญานั้น รวมถึงต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย 

ในการน้ี เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดย
รัฐสภาดังกล่าว โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี ้
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ตอนท้าย 
        “...ในการนี ้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนท้าย และวรรคสาม
        “...ในการน้ี รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว

ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา  
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจง
ต ่อร ัฐสภาเ กี ่ยวก ับหน ังส ือส ัญญานั ้น  ในการ น้ี 
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา  
เพื่อขอความเห็นชอบด้วย” 
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จุลนิติ

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	
มาตรา	 ๑๗๘	 วรรคสอง	 ตอนท้าย	 ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๙๐	 วรรคสอง	 ในเรื่องการก�าหนดให้รัฐสภาเป็นผู ้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 โดยต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น
ภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	 แต่ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น
ให้ชัดเจนว่าหากรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	ให้ถือว่ำรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ
	 นอกจากนี้	 ยังแก้ไขเพิ่มเติมโดยลดขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
โดยรัฐสภา	จากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม	
ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอ	“กรอบเจรจำ”	 ส�าหรับท�าหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อขอความ
เหน็ชอบด้วย	แต่รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๗๘ ไม่มบีทบญัญตัิ
ในลักษณะดังกล่ำว	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีจึงไม่ต้องเสนอ	 “กรอบการเจรจา”	 ส�าหรับหนังสือสัญญา	
๔	ประเภทดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่อย่างใด

๓. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท�ำหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสี่
ซึ่งบัญญัติว่า
 “ให้มกีฎหมายก�าหนดวธิกีารทีป่ระชาชนจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และได้รบั
การเยียวยาที่จ�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย”
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสำมถึงวรรคห้ำ	 โดยก�าหนดให้ก่อนการด�าเนินการเพื่อท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง	คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มี
การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน	และเมือ่มกีารลงนามในหนังสอืสญัญาแล้ว	ก่อนทีจ่ะแสดงเจตนา
ให้มีผลผูกพัน	 คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น	
และในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรอืผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้น
อย่างรวดเร็ว	 เหมาะสม	 และเป็นธรรม	 รวมทั้งให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา	 โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป	
	 ในการนี	้เพือ่ให้มีความเข้าใจถงึหลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการท�าหนังสอืสญัญาทีต้่อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าว	 โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ดังนี้
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๖ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ 
        “ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชน  
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
และได้รับการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสามถึงวรรคห้า 
        “ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ตามวรรคสอง  คณะรั ฐมนตรี ต้ อ ง ใ ห้ข้ อ มูล  
และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น 
ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจา  
ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย 

เม่ือลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว
ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียด  
ของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง  
และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการแก้ไข
หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ันอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ  
ของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแก้ไข  
หรือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคํานึงถึงความ  
เป็นธรรมระหว่างผู้ที่ ได้ประโยชน์กับผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้น
และประชาชนทั่วไป” 
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จุลนิติ

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	
มาตรา	๑๗๘	 วรรคสี่	 ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคสามถึงวรรคห้า	ในเรือ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมในการจัดท�าหนงัสอื
สัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 แต่ได้ปรับปรุงรูปแบบที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท�าหนังสือสัญญาดังกล่าว	จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
มาตรา	 ๑๙๐	 วรรคสามถึงวรรคห้า	 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ	 โดยเปลี่ยนเป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเห็นและได้รบัการเยยีวยาทีจ่�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสอืสญัญา

๔. กำรวินิจฉัยปัญหำควำมเป็นหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย
ปญัหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคห้ำ 
ซึ่งบัญญัติว่า	
 “เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ”
	 จะพจิารณาเหน็ได้ว่า	รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ได้ก�าหนดหลกัการ
วนิจิฉยัปัญหาความเป็นหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคหก 
ประกอบมำตรำ ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑)	โดยก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า																			
๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา	เหน็ว่าหนงัสอื
สัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา																					
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๙๐	 วรรคสอง	 ให้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 หรือประธานรัฐสภา	 แล้วแต่กรณี	 แล้วให้ประธาน																					
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	 และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า	 โดยประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวไม่มีดุลพินิจที่จะส่ง
ความเห็นหรือไม่ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 เน่ืองจากเป็นหน้าที่ของประธาน																	
แห่งสภาทีไ่ด้รบัความเหน็ดงักล่าวทีจ่ะต้องส่งความเหน็น้ันไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยัในทกุกรณ	ี
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ย่อมเป็นหน้าท่ีของคณะรฐัมนตรทีีจ่ะต้องน�าหนงัสอื
สัญญาฉบับนั้นเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้ม	ี			
ผลผูกพันตามหนังสือสัญญานั้น	
	 ในการนี้	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการวินิจฉัยปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ															
ความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	กรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาฉบับใดต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรฐัสภาหรอืไม่	นัน้	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘	วรรคห้า 
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	
ในเรือ่งการก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของศาลรฐัธรรมนูญในการวินิจฉยัชีข้าด	แต่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ
เรือ่งการก�าหนดกรอบระยะเวลาให้ศาลรฐัธรรมนูญต้องด�าเนินการให้เสรจ็สิน้ภายใน	๓๐	วนันับแต่วนัที่

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า 
        “เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณี  
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี  
จ ะ ขอ ใ ห ้ศ า ล ร ัฐ ธ ร ร มน ูญ ว ิน ิจ ฉ ัย ก ็ไ ด ้ ทั ้ง นี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ” 
 
 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคหก 
        “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็น
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
โดยให้นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้
บั ง คับ กับการเสนอเรื่ อ งต่อศาล รัฐธรรมนูญ  
โดยอนุโลม” 
        มาตรา ๑๕๔ (๑)  
        “มาตรา  ๑๕๔  ร่ างพระราชบัญญัติ ใด
ที่ รั ฐ ส ภ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  ก่ อ น ที่
นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
ม าต ร า  ๑๕๐  หรื อ ร่ า ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ใ ด  
ที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของท้ังสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรั ฐธรรมนูญนี้  หรือตรา ข้ึนโดยไ ม่ ถูกต้อง  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวิ นิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า” 

 

 เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า กรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาฉบับใดต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม ่นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า 
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก  
ในเร่ืองการกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาด แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องการกําหนดกรอบระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วนัที่
ได้รับคําขอ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองผู้มีสิทธิเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั โดยกําหนดให้
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

ได้รับค�าขอ	รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเตมิในเรือ่งผูม้สีทิธเิสนอเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั	โดยก�าหนดให้	
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง	จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	ได้ก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
รวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอเรื่องดังกล่าว

บทสรุป
	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๗๘	 กับรัฐธรรมนูญ																							
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๙๐	 แล้วจะพบว่า	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน																			
ยังคงหลักกำรเดิมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ในเรื่องกำรก�ำหนด
ให้หนังสือสัญญำที่มีควำมส�ำคัญต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ	 อันได้แก่	 (๑)	 หนังสือสัญญา
ทีม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตของประเทศ	(๒)	หนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ	
(๓)	หนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาลจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้เป็นไปตามหนังสอืสญัญา	และ	(๔)	หนงัสอื
สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	สังคม	หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง	และยงัคงก�ำหนดให้รฐัสภำเป็นผูพ้จิำรณำให้ควำมเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบหนงัสอื
สัญญำที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	โดยต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	รวมถึง
ยังคงเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
ของรัฐสภำ	 ตลอดจนยังคงก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของศำลรัฐธรรมนูญในกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ในกรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำหรือไม่
	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติปรับปรุงหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดท�ำหนังสือสัญญำ
ที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ ซึ่งมีควำมแตกตำ่งจำกหลักกำรตำมที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ดังนี้
 ประกำรแรก กำรบญัญตัเิพิม่เตมิบทนยิำมของ “หนงัสอืสญัญำอืน่ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรลงทุนของประเทศอยำ่งกว้ำงขวำง”	 ว่าได้แก	่“หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการค้าเสรี	เขตศุลกากรร่วม	หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาต	ิหรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”	
 ประกำรทีส่อง กำรบญัญตัเิพิม่เตมิในเรือ่งผลทำงกฎหมำยท่ีจะเกดิขึน้ให้ชดัเจนหำกรฐัสภำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำไม่แล้วเสร็จภำยในกรอบระยะเวลำที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด 
โดยให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
 ประกำรทีส่ำม กำรปรับปรงุรปูแบบท่ีประชำชนจะเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรท�ำหนงัสอืสญัญำ
ดังกล่ำว จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม
ถึงวรรคห้า	 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ	 โดยเปลี่ยน
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และได้รับการเยียวยาที่จ�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญา
 ประกำรที่สี่ กำรลดขั้นตอนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำโดยรัฐสภำ                       
จากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม	ได้บัญญัต	ิ																
ให้คณะรฐัมนตรต้ีองเสนอ	“กรอบเจรจำ”	ส�าหรบัการท�าหนังสอืสญัญาต่อรฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบด้วย	
แต่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๗๘ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่ำว	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีจึงไม่ต้องเสนอ	“กรอบการเจรจา”	ส�าหรับหนังสือสัญญา	๔	ประเภท																	
ดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่อย่างใด
 ประกำรที่ห้ำ กำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำให้ศำลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยปัญหำควำมเป็น
หนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ	 ที่ก�าหนดให้ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน	
๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ
 ประกำรสุดท้ำย กำรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำหรือไม่	 โดยก�าหนด
ให้คณะรฐัมนตรเีป็นผูม้สีทิธเิสนอเรือ่ง	จากเดมิทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	ได้ก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา
เป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง ดังนั้น ปัจจุบันสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิก
ของทัง้สองสภำรวมกนั จงึไม่มสีทิธเิข้ำชือ่เสนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ประธำนวฒุสิภำ 
หรอืประธำนรฐัสภำ แล้วแต่กรณี เพือ่ให้ประธำนแห่งสภำท่ีได้รบัควำมเห็นดงักล่ำวส่งควำมเหน็นัน้
ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขำดกรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบของรฐัสภำหรอืไม่อกีต่อไป ซึง่มข้ีอพงึสงัเกตว่ำ	การทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้ก�าหนด
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญา
ฉบบัใดต้องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาหรอืไม่	เพือ่ตรวจสอบการใช้อ�านาจในการท�าหนังสอืสญัญา
ของคณะรัฐมนตรีเอง	นั้น	จะสามารถเกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้หรือไม	่เพียงใด	
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

  ๑ความหมายของค�าว่า “ภาษีอากร” ตามหนังสือภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ๒๕๕๖ จัดท�าโดยกลุ่มนักวิชาการภาษีอากร 
กรมสรรพากร.

147-157-MAC6.indd   147 12/27/17   11:57 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐148

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

จุลนิติ

  ๒ลันตา  อุตมะโภคิน. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ. 
วารสารจุลนิติปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ ประจ�าเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๓, ๖๔-๖๕.
  ๓วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ. การบรหิารภาษอีากรและรายได้ของรัฐ : หลกัการและแนวปฏบัิติส�าหรับนกัรฐัประศาสนศาสตร์. กรงุเทพมหานคร 
: โครงการผลิตต�าราและเอกสารการสอนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘, ๒๙.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ๔ภาวดี  เกิดทุ่งยั้ง. การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ เปรียบเทียบกับ 
ร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕, ๒๙-๓๐.
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

จุลนิติ

 ๕ธรรมกติติ ์ ขวญัเกือ้. รายงานวจิยั เรือ่ง ปัญหาการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง : ศกึษากรณกีารตคีวามทรพัย์สนิทีไ่ม่ต้อง
เสียภาษ,ี ๒๕๕๒, ๓๑.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

จุลนิติ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

จุลนิติ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

จุลนิติ
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จุลนิติ
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คำ�คม

จุลนิติ158

พระราชดำารัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  

วันศุกร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

	 “...ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะต้องฝึกฝน

แต่เล็ก	เพราะว่าต่อไป	ถ้ามีชีวิตที่ลำาบาก	ไปประสบอุปสรรคใด	ๆ 	 

ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง	ไม่มีความรู้	ไม่มีทางท่ีจะผ่านอุปสรรคน้ันได้	

เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร	ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ 

แต่ถ้ามีความรู	้ มีอัธยาศัยที่ดี	 และมีความเข้มแข็งในกาย	 ในใจ 

ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง	ๆ	นั้นได้...”
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
การปล่อยชัว่คราวหรอืการประกันตวัผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นมาตรการอย่างหนึง่

ในคดีอาญา ซึ่งก�าหนดขึ้นเพื่อผ่อนคลายการจ�ากัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพ 
ในการเคลือ่นไหวของผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในระหว่างถกูด�าเนินคดโีดยการควบคมุหรอื
ขังผู้ต้องหาไว้ หากแต่ว่าการปล่อยชั่วคราวจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่รัฐได้ว่าหาก
ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นจะไม่หลบหนี หรือไม่ก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อพยานหลกัฐาน หรอืก่อให้เกดิอนัตรายต่อบคุคลอืน่หรอืชมุชน 
หรือไปกระท�าความผิดซ�้าอีก อันเป็นหลักประกันได้ว่ารัฐจะยังคงได้ตัวผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยมาในการด�าเนินคดีต่อไปได้ ซึ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยตัว
ชัว่คราวนัน้หลบหนไีป รฐัสามารถตดิตามจบักมุผูห้ลบหนนีัน้มาสูก่ระบวนการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาลได้ 

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง  
“การปล่อยชัว่คราว : มาตรการติดตามจับกมุผูห้ลบหนจีากการปล่อยชัว่คราวโดยศาล” 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยโดยศาล มาตรการในการก�ากับและ
ตดิตามจบักมุผูห้ลบหนีการปล่อยชัว่คราวมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทัง้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลในการน�าจับผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่หลบหนี ดังนี้ 

๑.	ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น 
 เม่ือมีการกล่าวหาว่าบุคคลใดกระท�าความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องท�าการควบคุมตัวผู้กระท�าความผิดไว้เพื่อด�าเนินคดีในกระบวนการ

กำรปล่อยชั่วครำว	:	มำตรกำร
ติดตำมจับกุมผู้หลบหนีจำกกำร

ปล่อยชั่วครำวโดยศำล
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

ยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
การน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีเพื่อลงโทษนั้น หากไม่ควบคุมหรือขังบุคคล
เหล่านี้ไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี การด�าเนินคดีก็ไม่อาจกระท�าได้เพราะผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยนั้นอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายอื่น
ได้ แต่เน่ืองจากการควบคุมตัวระหว่างด�าเนินคดีนั้นเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของ 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลย แต่จ�าเป็นต้องกระท�าเพื่อให้การสอบสวนและการด�าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยเรียบร้อย และยังเป็นหลักประกันได้ว่ามีตัวผู้ต้องหา
หรอืจ�าเลยอยูใ่นกระบวนการพจิารณาคดใีนทกุขัน้ตอน แต่การจบักมุ คมุขงั ตรวจค้นตวั 
และการน�าตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดมาด�าเนินคดีเพื่อ
ลงโทษนั้น เป็นกระบวนการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของผู้ถูกกล่าวหา การใช้อ�านาจรัฐโดยกลไกของ
กระบวนการยุติธรรมจึงต้องค�านึงถึงการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมไปพร้อมกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูก
กล่าวหาหรือจ�าเลยนั้นด้วย 

 การปล่อยชัว่คราวหรอืการประกนัตวัผูต้้องหาหรอื
จ�าเลยจึงเป็นมาตรการที่ช่วยผ่อนคลายการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดให้ได้รับอิสรภาพชั่วระยะเวลาท่ีก�าหนดใน
ระหว่างถกูด�าเนนิคด ีโดยพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรอืศาล แล้วแต่กรณี 
แต่เนือ่งจากปัญหาการใช้ดลุพนิจิของศาลในการท่ีจะอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวหรอื
ไม่อนญุาต และข้อจ�ากดัของกฎหมายท่ีให้ศาลต้องใช้ดุลพนิจิเพยีงการอนญุาตหรอื
ไม่อนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวเท่าน้ัน แม้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
จะได้บัญญัติให้ศาลสามารถมีค�าส่ังให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีประกัน หรือโดยมี
ประกนั หรอืมีประกนัและหลักประกนัก็ตาม ซ่ึงเมือ่พจิารณาจุดมุง่หมายของกฎหมาย
แล้วมไิด้เน้นในเรือ่งหลกัประกนั แต่ในทางปฏิบติัน้ันศาลจะใช้ดุลพนิิจให้ปล่อยชัว่คราว
เป็นส่วนใหญ่และศาลก็มักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน
ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการประกนัโดยตวับคุคลหรอืทรพัย์สนิก็ตาม ทัง้น้ีก็เพือ่เป็นหลกั
ประกันว่าผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะไม่หลบหนีไป  

 แม้ว่าประเทศไทยจะยอมรับหลักการที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิก่อนที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาล แต่
ความเป็นจริงแล้วผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลว่า
เป็นผู้กระท�าความผิด กลับได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นมิได้รับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวก็จะถูก
ควบคมุหรอืคมุขงัในเรอืนจ�าเพือ่รอการพจิารณาของศาล อนัเป็นการลดิรอนสทิธแิละ
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

เสรีภาพของบุคคล ถึงแม้ว่ากฎหมายได้บัญญัติมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมากข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิการมีทนายความ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่มาตรการทางกฎหมายหรือการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกนัตวัหรอืปล่อยชัว่คราวน้ันยงัไม่ได้รบัการพฒันาหรอืวางแนวทางหรอืสร้างเครือ่งมอื
ที่เป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิพากษา 
ได้ว่าหากปล่อยตัวไปแล้วจะได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยมาด�าเนินคดีอย่างแน่นอน 
อกีทัง้ในทางปฏบิตัเิจ้าพนักงานหรอืศาลมไิด้ให้ความส�าคญักับเรือ่งความจ�าเป็นในการ
เอาตวับคุคลไว้ในอ�านาจรฐัท�าให้ผูถ้กูกล่าวหาหรอืจ�าเลยต้องถกูกักขงัโดยไร้ซึง่เสรภีาพ
ในระหว่างถูกด�าเนินคดี และหากจะปล่อยชั่วคราวส่วนใหญ่มักใช้ดุลพินิจในการสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยยึดหลักประกันเป็นส�าคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการ
พิจารณาคดีของศาล 

 นอกจากนี ้ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูต้้องขงัหรอืจ�าเลย
ยังส่งผลโดยตรงต่อสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายทีไ่ม่เสมอภาคกนั การก�าหนดให้ศาลใช้ดลุพนิจิในการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว 
ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นหลกัตามข้อปฏบิตัทิีว่่าทกุคนพงึได้รบัอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว 
หรือแม้ศาลเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้อง
เป็นเรื่องมีเหตุจ�าเป็น และศาลต้องแสดงเหตุผลที่สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 
ตามกฎหมาย ซึง่ดลุพนิิจของศาลในการสัง่ค�าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวน้ันก็ยงัขึน้อยูก่บั
การเรียกประกันหรือหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ 

๒.	หลักกำรส�ำคัญในกำรปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย
 การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยพ้นจากการ

ควบคมุของเจ้าพนักงานหรอืศาลตามระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ไม่ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย
ถกูควบคมุหรอืขงัเป็นเวลานานเกนิกว่าจ�าเป็น ระหว่างการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดี 
เหตุที่กฎหมายต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวไว้เนื่องจาก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ใน
มาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม ความว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด
เป็นผู้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ ทั้งนี้ 
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลยให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น เพื่อป้องกัน 
มิให้มีการหลบหนี”
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

 ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการปล่อยชั่วคราวอยู่ ๓ วิธี คือ 
 ๑) การปล่อยโดยไม่มปีระกนั คอื การปล่อยชัว่คราวโดยไม่ต้องท�าสญัญา

ประกนัและไม่ต้องมหีลกัประกนั เพยีงแต่ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยสาบานหรอืปฏญิาณตน 
ว่าจะมาตามหมายนัดหรือหมายเรียกเท่านั้น

 ๒) การปล่อยโดยมีประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลย หรอืผูป้ระกนัท�าสญัญาประกนัและลงลายมอืชือ่ไว้ในสญัญาประกันว่าจะปฏิบตัิ
ตามนัดหรือตามหมายเรียกของศาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับตามจ�านวนเงินที่
ก�าหนดไว้ในสัญญาประกัน

 ๓) การปล่อยโดยมีประกันและหลกัประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดย
ผู้ประกันหรอืผูเ้ป็นหลกัประกนัต้องลงลายมือชือ่ในสญัญาประกนัต่อศาลวา่จะปฏบิัติ
ตามนดัหรอืตามหมายเรยีกของศาล และมกีารวางหลกัประกนัไว้
เพือ่ทีจ่ะสามารถบงัคบัเอากบัหลกัประกันตามจ�านวนทีร่ะบไุว้เมือ่
มีการผิดสัญญา

 โดยจุดประสงค์ของการปล่อยชั่วคราวก็เพื่อให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่ต้องถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขัง
ก่อนมีค�าพพิากษาว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิ ทัง้เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยนัน้ได้มโีอกาสต่อสูค้ดอีย่างเตม็ที ่การปล่อย
ชั่วคราวจึงเป็นหลักประกันถึงการมีตัวตนอยู่ของผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยว่าจะไม่หลบหนกีารพจิารณาพพิากษาของศาล โดยผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเหล่าน้ัน
สัญญาว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลและถ้าผิดสัญญา
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือผู้ท�าสัญญาประกันจะต้องรับผิดช�าระเงินประกันเป็นค่าปรับ
ตามจ�านวนที่ศาลก�าหนดไว ้

 หลักการส�าคัญในการส่ังค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
คือ การพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวเป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาสั่งตามกฎหมาย 
คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑ 
ประกอบข้อบังคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขเก่ียวกับ
การเรยีกประกนั หรอืหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลาง 
หลกัประกนัการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้นี ้ผูม้อี�านาจพจิารณา
สั่งต้องพิจารณาสั่งอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้  
การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย  
และต้องแจ้งเหตผุลให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยและผูร้้องขอประกนัทราบเป็นหนงัสอืโดยเร็ว 
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

โดยการก�าหนดวงเงินประกันน้ันพึงก�าหนดให้เหมาะสมแก่ข้อหาและสภาพแห่งคดี 
รวมทั้งแนวโน้มที่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรก�าหนดหลักประกันด้วยก็ให้พิจารณาว่าหลักประกันน้ัน 
คุ้มกับวงเงินประกันที่ก�าหนดหรือไม่ โดยให้ค�านึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกัน 
หลักประกัน และฐานะของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยประกอบกัน

แม้ศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็นหลัก
ตามข้อปฏิบัติที่ว่าทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามหลักกฎหมายและ 
ค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาและแม้ศาลจะเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไม่
ได้รบัการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวต้องเป็นเรือ่งทีม่เีหตุจ�าเป็น และการจะสัง่ไม่อนญุาต
ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลตามกฎหมาย นอกจากนี้ดุลพินิจของศาลในการสั่ง
ค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้นยังขึ้นอยู่ที่หลักประกันเป็นส่วนส�าคัญด้วย

๓.	หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำให้ปล่อยชัว่ครำวผูต้้องหำหรอื
จ�ำเลย

 ๓.๑ หลักเกณฑ์การยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
  บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยชั่วคราว 

ไม่ว่าจะโดยมปีระกนั หรอืไม่มปีระกนั หรอืมปีระกนัและหลกัประกนั และไม่ว่าผูต้้องหา 
หรือจ�าเลยนั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว
ได้แก่ ผู้ต้องหา จ�าเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) เมือ่ผูต้้องหาถกูควบคมุอยูแ่ละยงัมไิด้ถกูฟ้องต่อศาล ให้ยืน่ต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

  (๒)  เม่ือผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 
ให้ยื่นต่อศาลนั้น

  (๓)  เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น
  (๔) เมื่อศาลอ่านค�าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้

ยงัไม่มกีารยืน่อทุธรณ์หรอืฎีกา หรอืมกีารยืน่อุทธรณ์หรอืฎีกาแล้วแต่ยงัไม่ได้ส่งส�านวน
ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น

   ในกรณทีีศ่าลชัน้ต้นเหน็สมควรให้ปล่อยชัว่คราว ให้ศาลช้ันต้น 
ส่ังอนญุาต มิฉะนัน้ให้รบีส่งค�าร้องพร้อมส�านวนไปให้ศาลอทุธรณ์หรอืศาลฎกีาเพือ่สัง่  
แล้วแต่กรณี

  (๕) เมื่อศาลส่งส�านวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่น
ต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้๒

  ๑ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖. 
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

   ๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม.

  ในกรณทีีย่ืน่ต่อศาลชัน้ต้น ให้ศาลชัน้ต้นรบีส่งค�าร้องไปยงัศาลอทุธรณ์ 
หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

 ๓.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
  การพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้น เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ ที่บัญญัติว่าในการวินิจฉัย
ค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 

  (๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
  (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
  (๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
  (๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน

ได้เพียงใด
  (๕) ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยน่าจะหลบหนีหรอืไม่
  (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิด

จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
  (๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องขังตาม

หมายศาล ถ้ามีค�าคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพงึรบัประกอบการวนิจิฉยัได้

  เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินการดงักล่าว เจ้าพนักงานซึง่มอี�านาจสัง่
ให้ปล่อยชัว่คราวหรอืศาลอาจรบัฟังข้อเทจ็จรงิ รายงานหรอืความเหน็ของเจ้าพนักงาน
ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
ค�าร้องด้วยก็ได้

  ในการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว เจ้าพนักงานซึง่มอี�านาจสัง่ให้ปล่อย
ชัว่คราวหรอืศาลจะก�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัทีอ่ยูห่รอืเงือ่นไขอืน่ใดให้ผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
ปฏบิติั หรอืในกรณทีีผู่น้ัน้ยนิยอมจะสัง่ให้ใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์หรอือปุกรณ์อืน่ใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู ้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้  ทั้งน้ี  
เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น๒

  ข้อพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ใน
การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย โดยพิจารณาจากสภาพความผิด  
ความร้ายแรงแห่งข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระท�าความผิด รวมทั้ง
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑.

บุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน 
ประวัติการกระท�าความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นในสังคม ของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกันว่า
สมควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือไม่ โดยในทางปฏิบัติน้ันรายละเอียด
ข้อมูลที่เสนอเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราว จะปรากฏในค�าร้องขอฝากขังของ
พนกังานสอบสวน หรอือยูใ่นค�าร้องขอปล่อยชัว่คราวนัน้เอง ซึง่อาจมรีายละเอยีดข้อมลู
ไม่มากนัก ดังนั้น กฎหมายจึงก�าหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมาย
ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�าร้อง 
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลที่พิจารณาสั่งค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวมีรายละเอียดข้อมูล 
ที่เพียงพอในการพิจารณาสั่งนั่นเอง 

 ๓.๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว
   การส่ังไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะท�าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือตาม

กฎหมายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
  (๑) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี
  (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
  (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
  (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
  (๕) การปล่อยชัว่คราวจะเป็นอุปสรรคหรอืก่อให้เกิดความเสยีหาย

ต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน หรือการด�าเนินคดีในศาล๓  
  ในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  

ค�าสัง่ไม่ให้ปล่อยช่ัวคราวดังกล่าวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผูต้้องหา
หรือจ�าเลย และผู้ยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

๔.	มำตรกำรก�ำกบัและตดิตำมจบักมุผูห้ลบหนกีำรปล่อยชัว่ครำว	
โดยศำล

 โดยที่ปัจจุบันผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 
ได้หลบหนไีปท�าให้การพจิารณาพิพากษาของศาลตอ้งล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนโยบาย 
ในการป้องปรามอาชญากรรม สาเหตสุ�าคญัประการหน่ึงทีท่�าให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยที่
ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีก็คือการไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงใน 
การก�ากบัดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราวให้ปฏิบติัตามเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีศ่าลก�าหนดเพือ่ป้องกนั
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

การหลบหน ีและเมือ่เกดิการหลบหนก็ีไม่มเีจ้าพนักงานทีม่อี�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการ
ตดิตามจบักมุผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเหล่าน้ันกลบัมาด�าเนินคดี ดงัน้ัน เพือ่ให้การพจิารณา
พพิากษาคดขีองศาลสามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จึงควรก�าหนดมาตรการ
ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่หลบหนี  
โดยให้ศาลมีอ�านาจแต่งต้ังผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ท�าหน้าที่ดูแลผู้ถูก
ปล่อยชัว่คราวให้ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีศ่าลก�าหนด โดยให้ผูก้�ากบัดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และผู้แจ้งความน�าจับผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที ่
หลบหนีมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าพนักงานผู้น�าจับมีสิทธิได้รับเงินรางวัลด้วย

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิซึง่ท�าหน้าทีร่ฐัสภาให้มกีารตราพระราชบญัญตัมิาตรการ
ก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล  
พ.ศ. ๒๕๖๐๔ ขึ้นใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีของผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว ให้มีการติดตามและจับกุมผู ้หลบหนีน้ันมาสู ่
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่อไป โดยพระราชบัญญัติ 
ดงักล่าวได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัมาตรการก�ากับและตดิตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของศาลไว้ ดังนี้ 

 ๑) ในกรณีที่ศาลมีค�าส่ังอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยก�าหนดเงื่อนไขให้ผู ้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือ 
ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ศาลอาจมคี�าสัง่แต่งตัง้บคุคลใดเป็นผูก้�ากบัดแูลผูถ้กู
ปล่อยชั่วคราว๕ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่ 
เจ ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ โดยตรงในการดูแลผู ้ถูกปล่อยชั่วคราวตามที่ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ก�าหนด ผู้ประกัน บุคคลซ่ึงเป็นหลัก
ประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดย 
ผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี

 ในการขอรบัค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ให้ผูก้�ากับดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
ยื่นค�าร้องต่อศาลช้ันต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ

  ๔ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป. 
     ๕ผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้ 
ค�าปรึกษาผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีได้รับการปล่อยช่ัวคราว.
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

ปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล และให้ศาลมีอ�านาจสั่งจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่ผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร โดยค�านงึถงึลกัษณะของภารกจิ
และระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการประกอบด้วย ค�าสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด

 ๒) เมือ่มกีารจับกุมผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีไ่ด้รบัการปล่อยชัว่คราวโดยศาล
ซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว ให้ผู ้แจ้งความน�าจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน  
และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ทั้งน้ี การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล 
ดังกล่าว ให้ผู้แจ้งความน�าจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นค�าร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออก 
หมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้อง
แสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาล
พิจารณาเห็นว่าค�าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความน�าจับ
หรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามที่เห็นสมควรโดยค�านึงถึงความยากง่ายในการ 
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นเป็นส�าคัญ

   ในกรณีที่มีผู้แจ้งความน�าจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายรายให้ศาลสั่ง
แบ่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับเท่ากันทุกราย

   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และ
เงนิรางวลัแก่ผูม้สีทิธิได้รบัตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้เบกิจ่ายจากเงนิค่าปรบัตามค�าพพิากษา 
ในคดีอาญา ก่อนน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

บทสรุป   
กล่าวโดยสรุป การปล่อยชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยให้ได้รับ
อิสรภาพชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี  
และการอุทธรณ์ฎีกา โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี  
เพือ่เป็นการผ่อนคลายให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยได้รบัอิสรภาพชัว่คราว ทัง้ยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยได้ไปแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสูค้ดีของตนได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้น ไม่มีเหตุอันควรเช่ือ
ว่าจะหลบหน ีหรอืจะไปยุง่เหยงิกับพยานหลกัฐาน หรอืจะก่อเหตอัุนตรายประการอืน่
แล้ว ศาลก็จะสั่งปล่อยชั่วคราวทุกกรณี แต่ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
นั้นต้องมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมิให้หลบหนี
หรือไปก่อเหตุอันตรายแก่สังคมด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราว
หลบหนี และพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ในอ�านาจรัฐ 
และการใช้อ�านาจจากกฎหมายให้มสีภาพบงัคบัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสร้างเครือ่งมอื 
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

ที่มีความหลากหลายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการก�าหนดเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ รวมทั้ง การวางมาตรการควบคุมหรือก�าหนด
เงื่อนไขในการปล่อยช่ัวคราวให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความผิด และการได้รับ
การปล่อยชั่วคราวในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกับพฤติกรรม
ของบุคคล พื้นฐานของครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการควบคุมและ
ตดิตามการปล่อยช่ัวคราวโดยการก�าหนดเงือ่นไขให้ปฏบิตั ิจึงเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะส่ง
เสริมให้ระบบการปล่อยชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหลบหนีของ
ผูถ้กูปล่อยชัว่คราวได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้สามารถน�าตวัจ�าเลยหรอืผูต้้องหาทีถ่กูปล่อยชัว่คราว
มาปรากฏตัวต่อศาลตามก�าหนดนัดพิจารณาพิพากษาคดี อันจะน�าไปสู่กระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
เอกสารอ้างอิง

•  บุรณิมา คูนิอาจ “อ�านาจศาลในการก�าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว” วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๕๘.

•  อารีย์พร กลั่นนุรักษ์ “การปล่อยชั่วคราวโดยก�าหนดเงื่อนไข” วิทยานิพนธ์นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๕.

•  เอกสาร “การขอปล่อยชั่วคราว” กองการต่างประเทศ ส�านักงานศาลยุติธรรม.
•  พระราชบัญญัติมาตรการก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 

พ.ศ. ๒๕๖๐. 
•  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 ๑รายงานสถติคิดขีองศาลทัว่ราชอาณาจกัรประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘,	ส�านกังานศาลยตุธิรรม.	
  ๒ภารยทรพัย์	หมายความว่า	อสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยูใ่นบงัคบัภาระจ�ายอม.
  ๓สามยทรพัย์	หมายความว่า	อสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ด้ประโยชน์จากภาระจ�ายอม.

	 ปัจจุบันการครอบครองและซื้อขายที่ดินของประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย	 
ท�าเกษตรกรรม	และด้านอืน่	ๆ 	มีสถติเิพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมากจึงมปัีญหาเก่ียวกับการใช้ทีด่นิ	ภาระจ�ายอม
ในที่ดินเกิดขึ้น	 โดยเฉพาะปัญหาของที่ดินที่ต้องตกอยู่ในภาระจ�ายอมโดยเจ้าของที่ดินต้องรับภาระ 
บางอย่างเพือ่ให้ทีดิ่นแปลงอืน่ได้ใช้ประโยชน์ในทีด่นิของตนน้ัน	เป็นคดีขึน้สูศ่าลจ�านวนมาก๑		เนือ่งจาก
ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสาระส�าคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องภาระจ�ายอม 
คอลมัน์เกรด็กฎหมายน่ารูฉ้บบันี	้จงึขอน�าเสนอเรือ่ง	“ปัญหาภาระจ�ายอมในท่ีดินตามประมวกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย	สาระส�าคัญและ 
ค�าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง	ตามล�าดับ	ดังนี้

 ๑. ความหมาย
   “ภาระจ�ายอม”	 หมายถึง	 ทรัพยสิทธิชนิดหน่ึงที่ตัดทอนอ�านาจแห่งกรรมสิทธ์ิโดยท�าให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่าภารยทรัพย์๒	 ต้องรับภาระบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือน
ทรัพย์สินของตนหรือท�าให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ ์
ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อ่ืนเรียกว่าสามยทรัพย์๓	 (ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	มาตรา	๑๓๘๗)

 ๒. สาระส�าคัญของภาระจ�ายอม
	 	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 ๔	 ทรัพย์สิน	 ลักษณะ	 ๔	 ภาระจ�ายอม	 
(มาตรา	๑๓๘๘	–	๑๔๐๑)	ได้บัญญัติสาระส�าคัญของหลักกฎหมายว่าด้วยภาระจ�ายอม	กล่าวโดยสรุป
ได้ดังนี้
		 	 	 ๒.๑	เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิท�าการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือในสามยทรัพย์ 
ซึ่งท�าให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์	(มาตรา	๑๓๘๘)
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	 	 	 ๒.๒	ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป	เจ้าของสามยทรัพย์จะท�าให้
เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ไม่ได้	(มาตรา	๑๓๘๙)		
	 	 	 ๒.๓	มิให้เจ้าของภารยทรัพย์กระท�าการใด	ๆ	อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ�ายอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก	(มาตรา	๑๓๙๐)		
		 	 	 ๒.๔	เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิท�าการทุกอย่างอันจ�าเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจ�ายอม	 
แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง	 ในการนี้ต้องให้เกิดความเสียหายแก่ภารยทรัพย์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได ้
ตามพฤติการณ์	(มาตรา	๑๓๙๑	วรรคแรก)		
	 	 	 	 	 เจ้าของสามยทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเพื่อรักษาซ่อมแซมการที่ได้ท�าไปแล้ว 
ให้เป็นไปด้วยด	ีแต่ถ้าเจ้าของภารยทรพัย์ได้รบัประโยชน์ด้วย	กต้็องออกค่าใช้จ่ายตามส่วนแห่งประโยชน์
ที่ได้รับ	(มาตรา	๑๓๙๑	วรรคสอง)			
	 	 	 ๒.๕	ถ้าภาระจ�ายอมแตะต้องเพียงส่วนหน่ึงแห่งภารยทรัพย์	 เจ้าของทรัพย์น้ันอาจเรียก 
ให้ย้ายไปยังส่วนอื่นก็ได้	 แต่ต้องแสดงได้ว่าการย้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง	
ทั้งนี้	ต้องไม่ท�าให้ความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง	(มาตรา	๑๓๙๒)

   
	 	 	 ๒.๖	ภาระจ�ายอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้จ�าหน่าย	 หรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น
เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	(มาตรา	๑๓๙๓	วรรคแรก)
	 	 	 	 	 ทั้งนี้จะจ�าหน่าย	 หรือท�าให้ภาระจ�ายอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอ่ืนต่างหากจาก 
สามยทรัพย์ไม่ได้	(มาตรา	๑๓๙๓	วรรคสอง)
		 	 	 ๒.๗	หากมีการแบ่งแยกภารยทรัพย์	 ภาระจ�ายอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออก	 แต่ถ้าใน 
ส่วนใดภาระจ�ายอมนัน้ไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรปูการ	เจ้าของส่วนน้ันจะเรยีกให้พ้นจากภาระจ�ายอมกไ็ด้	
(มาตรา	๑๓๙๔)
	 	 	 ๒.๘	หากมีการแบ่งแยกสามยทรัพย์	 ภาระจ�ายอมยังคงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ทุกส่วน 
ที่แยกออกนั้น	 แต่ถ้าภาระจ�ายอมนั้นไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนใด	 เจ้าของ 
ภารยทรัพย์จะเรียกให้พ้นจากภาระจ�ายอมอันเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนั้นก็ได	้(มาตรา	๑๓๙๕)	
		 	 	 ๒.๙	ภาระจ�ายอมซึง่เจ้าของรวมแห่งสามยทรพัย์คนหน่ึงได้มา	หรอืใช้อยูน้ั่น	ให้ถอืว่าเจ้าของรวม
ได้มาหรือใช้อยู่ด้วยกันทุกคน	(มาตรา	๑๓๙๖)
	 	 	 ๒.๑๐	ถ้าภารยทรพัย์หรอืสามยทรพัย์สลายไปทัง้หมด	ภาระจ�ายอมย่อมสิน้ไป	(มาตรา	๑๓๙๗)	
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	 	 	 ๒.๑๑	ถ้าภารยทรพัย์และสามยทรพัย์ตกเป็นของเจ้าของคนเดยีวกนั	เจ้าของจะให้เพกิถอน
การจดทะเบียนภาระจ�ายอมก็ได้	 แต่ถ้ายังมิได้เพิกถอนทะเบียน	ภาระจ�ายอมยังคงมีอยู่ในส่วนบุคคล
ภายนอก	(มาตรา	๑๓๙๘)		
		 	 	 ๒.๑๒	ภาระจ�ายอมนั้น	ถ้ามิได้ใช้	๑๐	ปี	ย่อมสิ้นไป	(มาตรา	๑๓๙๙)
		 	 	 ๒.๑๓	ถ้าภาระจ�ายอมหมดประโยชน์แก่สามยทรพัย์	ภาระจ�ายอมนัน้ย่อมสิน้ไป	แต่หากมีเหตุ
ให้ต้องกลับไปใชภ้าระจ�ายอมกส็ามารถใชภ้าระจ�ายอมนัน้ไดแ้ตต่อ้งยงัไมเ่กนิ	๑๐	ป	ี (มาตรา	๑๔๐๐	 
วรรคแรก)
	 	 	 	 	 	 ถ้าภาระจ�ายอมยงัเป็นประโยชน์แก่สามยทรพัย์อยูบ้่าง	แต่เมือ่เทยีบกบัภาระอนัตกอยู่
แก่ภารยทรัพย์แล้ว	ประโยชน์นั้นน้อยนักไซร้	เจ้าของภารยทรัพย์จะขอให้พ้นจากภาระจ�ายอมทั้งหมด	
หรือแต่บางส่วนก็ได้	โดยต้องจ่ายค่าทดแทน	(มาตรา	๑๔๐๐	วรรคสอง)
	 	 	 ๒.๑๔	ภาระจ�ายอมอาจได้มาโดยอายุความ	 ท่านให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิ 
อันกล่าวไว้ในลักษณะ	๓	แห่งบรรพนี	้มาใช้บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๑๔๐๑)

 ๓.	การได้มาซึ่งภาระจ�ายอม๔	

   ๓.๑	โดยนิติกรรมสัญญา
	 	 	 	 	 เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ซ่ึงจะก�าหนด 
ระยะเวลาไว้หรือไม่ก็ได้	 ถ้าไม่ก�าหนดเวลาไว้ก็ถือว่าภาระจ�ายอมมีอยู่ตลอดไปจนกว่าภาระจ�ายอมน้ัน
จะระงบัไปและต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่าม	มาตรา	๑๒๙๙	วรรคหนึง่	
แห่งป.พ.พ.	 หากไม่ท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้บังคับได้เพียง
ระหว่างคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
     ทั้งนี	้ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนภาระจ�ายอมมีอัตราดังนี้
	 	 	 	 	 ค่าธรรมเนียม
											 	 	 	 ๑.	การจดทะเบียนภาระจ�ายอมโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภท 
ไม่มีทุนทรัพย์คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ	๕๐	บาท	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๔๗	(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	๒๔๙๗	ข้อ	๒	(๗)	(ฑ)		
											 	 	 	 ๒.	การจดทะเบยีนภาระจ�ายอมทีม่ค่ีาตอบแทนเป็นการจดทะเบยีนประเภทมทีนุทรพัย์
คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาแล้ว	 ให้ถือเอาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงช�าระ
ให้แก่กนัเป็นราคาประเมนิทนุทรพัย์เพือ่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม	และเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงช�าระให้แก่กันในอัตราร้อยละ	๑	
ตามนัยกฎกระทรวง	ฉบับที	่๔๗		(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ออกตามความในพระราชบัญญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ	
พ.ศ.	๒๔๙๗	ข้อ	๒	(๗)	(ฏ)	

  ๔การจดทะเบยีนภาระจ�ายอม	ทีม่า	ส�านกัมาตรฐานการทะเบยีนทีด่นิ	เวบ็ไซต์	http://www.dol.go.th/lo/smt/handbook.htm 
สบืค้นเมือ่วนัที	่๑๑	ตลุาคม	๒๕๖๐.
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     อากรแสตมป์
												 	 	 	 การจดทะเบียนภาระจ�ายอมโดยมีค่าตอบแทน	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่า 
อากรแสตมป์จากจ�านวนค่าตอบแทนตามประมวลรษัฎากร	ตามลกัษณะตราสาร	๒๘.	(ข)	ใบรบัแห่งบญัชี
อัตราอากรแสตมป์	(ตามหนงัสอืสรรพากรด่วนมาก	ที	่กค	๐๘๑๑/๐๙๘๘๔	ลงวันที	่๒๙	มถินุายน	๒๕๔๑	
ซึ่งเวียนโดยหนังสือกรมที่ดินที	่มท	๐๗๑๐/ว	๒๔๔๑๗	ลงวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๔๑)
   ๓.๒ โดยอายุความ
	 	 	 	 	 กรณีเจ้าของสามยทรัพย์ได้มีการใช้ภารยทรัพย์ด้วยความสงบเปิดเผยและเจตนาจะให้
ได้สิทธิภาระจ�ายอมในภารยทรัพย์น้ันเป็นเวลาติดต่อกันครบ	 ๑๐	 ปี	 ย่อมได้สิทธิภาระจ�ายอม 
เหนือภารยทรัพย์นั้น	โดยอายุความและการได้มาโดยอายุความนี้แม้ไม่จดทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
เพื่อให้ภาระจ�ายอมมีอยู่ในที่ดินนั้นต่อไปได้
   ๓.๓ โดยผลของกฎหมาย
	 	 	 	 	 กรณีปลูกสร้างโรงเรือนรุกล�้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต	 มีสิทธิจดทะเบียน 
ภาระจ�ายอมเหนือที่ดินที่รุกล�้านั้น

 ๔. การสิ้นไปแห่งภาระจ�ายอม
	 	 	 ๔.๑	เม่ือมีนิติกรรมก�าหนดให้ภาระจ�ายอมหมดสิ้นไประหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และ 
เจ้าของสามยทรัพย์
	 	 	 ๔.๒	เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไป
	 	 	 ๔.๓	เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งภาระจ�ายอมเป็นเวลา	๑๐	ปี
	 	 	 ๔.๔	เมื่อภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นเจ้าของคนเดียวกัน
	 	 	 ๔.๕	เมื่อภาระจ�ายอมไม่มีความจ�าเป็นหรือหมดประโยชน์ต่อสามยทรัพย์

 ๕. ค�าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง๕	

	 	 	 -	 ค�าพิพากษาฎีกาที่	 ๓๔๙๓/๒๕๔๕	 โจทก์และจ�าเลยทั้งสี่เป็นญาติพี่น้องกัน	 โจทก์ใช้ทาง
พิพาทตั้งแต่มีสภาพเป็นคันนา	ต่อมาเมื่อมีการขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง	ทางพิพาทก็เปลี่ยนสภาพมาใช้เป็นคันบ่อ	
เมื่อถึงฤดูท�านาก็จะเดินบนคันนา	 แต่ถ้านอกฤดูท�านาก็อาจเดินลัดที่นาได้	 จึงเป็นการไม่แน่นอนว่า 
จะเดินทางใดสุดแล้วแต่จะสะดวก	 โดยเฉพาะแต่ละคนสามารถเดินผ่านที่นาซึ่งกันและกัน	 ในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	 อันเป็นการสะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกัน 
ของคนชนบทว่า	 ตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านได้	 โดยการถือวิสาสะอาศัยความ 
เก่ียวพันในทางเครือญาติหรือความคุ้นเคยเป็นประการส�าคัญ	 ซ่ึงเป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกัน	 
ถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๓๘๒	แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาท
ผ่านที่ดินของจ�าเลยทั้งสี่มากกว่า	๑๐	ป	ีทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจ�ายอมตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๔๐๑

   ๕วกิรณ์		รกัษ์ปวงชน,	“ปัญหาน่าสนใจเกีย่วกบัภาระจ�ายอม”	วารสารกฎหมายสุโขทยัธรรมาธริาช	ปีที	่๑๘,	ฉบบัที	่๑	(ม.ิย.	๒๕๔๙) 
หน้า	๒๗	-	๓๒
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

   - ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๕๒๓๘/๒๕๔๖ จ�ำเลยทั้งสองสร้ำงฐำนรำกของโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนที่
ฝังอยู่ใต้ดินรุกล�้ำเข้ำไปในที่ดินของโจทก์โดยมีเจตนำเพื่อซ่อนเร้นปกปิดกำรกระท�ำที่ไม่ชอบของตน  
จึงไม่อำจถือได้ว่ำจ�ำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินส่วนที่รุกล�้ำของโจทก์โดยเปิดเผยตำม ป.พ.พ.  
มำตรำ ๑๓๘๒ ประกอบมำตรำ ๑๔๐๑ ดังนั้น แม้จะมีกำรครอบครองมำนำนเท่ำใด จ�ำเลยทั้งสอง 
ก็ไม่ได้สิทธิภำระจ�ำยอมในที่ดินดังกล่ำว
   - ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๒๘๕/๒๕๔๗ กำรที่ ส. และร้อยต�ำรวจเอก อ. ได้ร่วมกันจัดจ�ำหน่ำย
ที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจ�ำนวนตั้งแต่ ๑๐ แปลงขึ้นไป ไม่วำ่ด้วยวิธีใด ถือได้วำ่เป็นกำรจัดสรร
ทีดิ่นตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๘๖ ฯ อันเป็นกฎหมำยทีใ่ช้บงัคบัในขณะน้ัน ซึง่มคีวำมส�ำคัญ
ในข้อ ๑ ว่ำ “กำรจัดสรรที่ดิน” หมำยควำมว่ำ กำรจัดจ�ำหนำ่ยที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจ�ำนวน
ตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมเป็น 
ค่ำตอบแทน มีกำรให้ค�ำมั่นหรือกำรแสดงออกโดยปริยำยว่ำจะจัดให้มีสำธำรณูปโภคหรือบริกำร
สำธำรณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อำศัย ที่ประกอบกำรพำณิชย์ หรือที่ประกอบอุตสำหกรรม  
ไม่ว่ำผู ้จัดสรรที่ดินนั้นจะได้รับอนุญำตหรือไม่ก็ตำมและข้อ ๓๐ วรรคหน่ึง มีใจควำมส�ำคัญว่ำ 
สำธำรณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อกำรจัดสรรที่ดินตำมแผนผังโครงกำรที่ได้รับอนุญำต  
เช่น ถนน ให้ถือว่ำตกอยู่ในภำระจ�ำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ดังนี้ กำรที่ผู้จัดสรรที่ดินท�ำถนน
ตรงกลำงส�ำหรบัทำวเฮ้ำส์ และท�ำทำงพพิำททีอ่ยูด้่ำนในผ่ำนทีด่นิทีอ่ยูด้่ำนนอกเชือ่มกับถนนสำธำรณะ
ย่อมแสดงเจตนำของผู้จัดสรรที่ดินว่ำ เพื่อต้องกำรให้เจ้ำของที่ดินแปลงในมีทำงออกสู่ทำงสำธำรณะ 
ได้โดยสะดวก แม้ทำงพิพำทจะเป็นกรรมสิทธิ์ของจ�ำเลยก็ตำม แต่เมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้ท�ำถนนเชื่อมกับ
ถนนสำธำรณะย่อมถอืได้ว่ำเป็นสำธำรณปูโภคทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิได้จดัให้มขีึน้เพือ่กำรจดัสรรทีด่นิทำงพพิำท
จึงตกอยู่ในภำระจ�ำยอมเพือ่ประโยชน์แก่ทีด่นิจัดสรรทกุแปลง เมือ่จ�ำเลยก่อสร้ำงก�ำแพงคอนกรตีและ 
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ปัญหาภาระจำายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จุลนิติ

ท�ำประตรูัว้เหล็กรกุล�ำ้เข้ำไปในทำงพพิำทซึง่เป็นภำระจ�ำยอมแก่ทีด่นิจัดสรร ย่อมเป็นกำรกระท�ำละเมดิ 
ต่อโจทก์และผูอ้ยูอ่ำศยัรำยอืน่ จ�ำเลยจึงต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำงทีร่กุล�ำ้ดงักล่ำว โดยไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนงึ
ว่ำทำงพิพำทดังกล่ำวจะมีผู้ใช้เดินมำแล้วเกิน ๑๐ ปี หรือไม่ เพรำะถือได้ว่ำทำงพิพำทมีสภำพเป็น 
ทำงภำระจ�ำยอมโดยผลของกฎหมำย
   - ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๔๐๕๐/๒๕๔๕ โจทก์น�ำแผงเหล็กปิดกั้นบนถนนหน้ำอำคำรพำณิชย ์
ของโจทก์หรือบำงรำยจอดรถจักรยำนยนต์หรือวำงวัสดุบนทำงเท้ำนั้น เป็นกำรท�ำให้เกิดภำระเพิ่มเติม
แก่ภำระทรัพย์ โจทก์ไม่มีอ�ำนำจกระท�ำได้ตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๑๓๘๘ และมำตรำ ๑๓๘๙ จ�ำเลยที่ ๑ 
มีสิทธิห้ำมได้ และกำรที่โจทก์อ้ำงว่ำจ�ำเลยที่ ๑ ไม่ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถตำมที่ประกำศ
โฆษณำไว้ ก็หำเป็นเหตุให้โจทก์มีอ�ำนำจกระท�ำกำรดังกล่ำวไม่
   - ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๕๑๐๗/๒๕๔๕ แม้คันดินกั้นน�้ำที่ผ่ำนหนำ้บ้ำนโจทก์สำมำรถใช้เป็น
ทำงเดินและในฤดูแล้งสำมำรถใช้เป็นทำงรถยนต์แล่นได้ แต่คันดินกั้นน�้ำสำมำรถใช้เป็นทำงเดินและ 
ทำงให้รถยนต์แล่นเฉพำะหน้ำแล้งเท่ำนัน้ ถ้ำเป็นฤดูฝนและช่วงน�ำ้หลำกจะใช้ไม่ได้ เพรำะน�ำ้ท่วมคันดนิ 
พืน้ถนนคนัดนิทรดุและลืน่ แสดงว่ำทำงภำระจ�ำยอมพพิำทยงัเป็นประโยชน์แก่ทีด่นิโจทก์ในช่วงน�ำ้หลำก
หรือในกรณีฝนตกหนัก เพื่อให้เป็นทำงออกสู่ทำงสำธำรณประโยชน์ของโจทก์ที่จะได้มำจำกทำงพิพำท
ยังมีอยู ่มำก จ�ำเลยทั้งสองจึงไม่อำจขอให้ที่ดินจ�ำเลยทั้งสองพ้นจำกภำระจ�ำยอมตำม ป.พ.พ.  
มำตรำ ๑๔๐๐ วรรคสอง ได้
   - ค�ำพพิำกษำฎกีำที ่๔๕๑๐/๒๕๔๑ ทำงจ�ำเป็นและภำระจ�ำยอมอำจเป็นในขณะเดยีวกนัได้ 
โจทก์ฟ้องตั้งรูปว่ำทำงพิพำทเป็นทำงภำระจ�ำยอมและทำงจ�ำเป็น ศำลชั้นต้นพิพำกษำว่ำเป็นทำง 
ภำระจ�ำยอม โดยมิได้วินิจฉัยว่ำทำงพิพำทเป็นทำงจ�ำเป็นหรือไม่ แม้โจทก์จะมิได้อุทธรณ์ แต่หำกศำล
อุทธรณ์เห็นว่ำทำงพิพำทไม่ใช่ทำงภำระจ�ำยอมและข้อเท็จจริงในจ�ำนวนเพียงพอที่จะวินิจฉัยในเรื่อง
ทำงจ�ำเป็น ศำลอุทธรณ์ก็มีอ�ำนำจวินิจฉัยว่ำเป็นทำงจ�ำเป็นได้ไม่เป็นกำรนอกฟ้องนอกประเด็น

 บทสรุป
 ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นวำ่ “ภำระจ�ำยอม” เป็นปัญหำที่มีคดีเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก 
เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจกฎหมำยเรื่องน้ีอย่ำงถูกต้องแท้จริงแม้จะเป็น 
เรื่องใกล้ตัวก็ตำม จึงควรที่จะท�ำกำรศึกษำอย่ำงละเอียดรอบคอบและถ่องแท้ เพื่อให้ทรำบถึงสิทธิ  
และหน้ำที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันระหว่ำงเจ้ำของสำมยทรัพย์และเจ้ำของภำรยทรัพย์และผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรอยู่ร่วมกันอยำ่งผำสุกในสังคมต่อไป
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หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา 
ของประเทศญี่ปุ่น 

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ	 สมาชิก
วฒุสิภาญีปุ่น่มอี�านาจหน้าทีท่ัง้ในด้านการตรากฎหมายและการควบคมุ
การบรหิารราชการแผ่นดนิ	ผ่านทางการเสนอญตัต	ิการตัง้กระทูถ้าม
คณะรฐัมนตรเีก่ียวกับการบรหิารราชการแผ่นดนิ	การอภปิราย	และ
การมส่ีวนร่วมในการลงมตเิกีย่วกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบัต่าง	ๆ	 ได้๑  

	 สมัยประชุมของวุฒิสภาญี่ปุ่นก�าหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตร	ี 
ม	ี๓	ประเภท	ได้แก่	สมยัประชมุสามญั (Ordinary session)	มกี�าหนด	
๑๕๐	วัน	ส�าหรบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณและร่าง 
พระราชบญัญตัอิืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	สมยัประชมุวสิามญั (Extraordinary 
session)	ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีด้ก�าหนดให้มขีึน้ตามทีส่มาชกิสภาไดเอท 
จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	ร้องขอ๒		ส�าหรบัการพจิารณาประเดน็ฉกุเฉนิ 
เร่งด่วน	อาท	ิ การพจิารณากลัน่กรองกฎหมายหรอือนุมตักิารใช้จ่าย 
เงนิแผ่นดนิส�าหรบักรณภียัพบิตั	ิ และ	สมยัประชมุพเิศษ (Special 
session)	จะมีการเรียกประชุมนี้ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้จัด
ให้มีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อได้มีการเปิดสมัย
ประชุมพิเศษแล้ว	 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องลาออกจากต�าแหน่ง	

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑House of Councillors, The National  Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.12.  
๒The Constitution of Japan 1946, Article 53.;
 “The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more 

of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation”

ตอนที่ ๒ อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำย
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วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ ่น
ตอนที่ ๒ อำานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

และสภาทั้งสองจะได้เลือกบุคคลขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป๓ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาย่อมมี
เอกสิทธิ์ (Privileges) ในการอภิปรายและออกเสียงลงมติภายในบริเวณรัฐสภาเช่นเดียวกันกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร๔

อำ�น�จหน้�ที่ ในก�รตร�กฎหม�ย

 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้ก�าหนดสถานะของสภาไดเอท  
(The Diet) ไว้ในฐานะองค์กรสงูสดุในทางนติบิญัญตัิ๕ ทัง้นี ้ รฐัธรรมนญูญีปุ่น่ได้ก�าหนดให้ร่างพระราชบญัญตัิ 
จะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายได้กแ็ต่โดยได้ผ่านการพจิารณาและให้ความเหน็ชอบจากทัง้สองสภา๖  ประการส�าคญั  
ในระบบงานนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่นสามารถเริ่มต้นกระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
ทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติได้แก่ คณะรัฐมนตรี และ
สมาชกิสภาไดเอท จากนัน้ประธานสภาจะส่งร่างพระราชบญัญติัไปยงัคณะกรรมาธิการสามญัทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติที่มีความส�าคัญบางฉบับอาจได้รับการ
อภิปรายและตั้งค�าถามต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นในที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสภา ก่อนที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมาธิการต่อไป๗

 ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีส่วนในกระบวนการนิติบัญญัติได้ โดยสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ด้วยการเข้าช่ือเสนอและมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่อสนับสนุนร่วมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ คน หากเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินอันมีผลต่องบประมาณแผ่นดิน สมาชิกวุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น 
ก็สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมี 
สมาชิกวุฒิสภาลงชื่อสนับสนุนร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒๐ คน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการก็สามารถเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติอันมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ โดยเสนอ 
ในนามของประธานคณะกรรมาธิการ๘ 

๓House of Councillors, pp.12-13. 
๔The Constitution of Japan 1946, Article 51. 
 “Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes 

cast inside the House.”
๕The Constitution of Japan 1946, Article 41. 
 “The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.”  
๖The Constitution of Japan 1946, Article 59. 
 “A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise provided by the Constitution …”.    

  ๗House of Councillors, p.17.  
๘The Diet Law, Article 50-II; 
  “A Committee may propose a bill concerning matters under its jurisdiction. The Chairperson of the Committee 

shall be the proposer of such a bill.”
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จุลนิติ

	 โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่นได้ก�าหนดให้มีการเสนอ	 “ร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวด้วยการเงิน”	 ได้	 โดยสมาชิกสภาไดเอทและคณะกรรมาธิการที่เสนอในนาม 
ของประธานคณะกรรมาธิการ	โดยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้คณะรฐัมนตรใีนฐานะฝ่ายบรหิารทีม่ภีารกจิ
โดยตรงตามรฐัธรรมนญูในการบรหิารราชการแผ่นดนิและรบัผดิชอบการบรหิารงบประมาณต้องมโีอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมาธิการด้วยเสมอ	 	 ในกรณีเมื่อคณะกรรมาธิการมีความประสงค ์
จะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวด้วยการเงินอันส่งผลต่องบประมาณแผ่นดิน๙

 กระบวนการนิตบิญัญตัใินระบบงานรฐัสภาของประเทศญีปุ่น่มคีวามคล้ายคลงึกบักระบวนการ
นิติบัญญัติของสภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกา	 ในประการท่ีการเสนอร่างกฎหมายนั้นสามารถเริ่มต้น 
กระบวนการเสนอได้ทั้งสองสภา	 และร่างกฎหมายน้ันจะถือว่าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบแล้วจากสภาทั้งสอง	 	 เมื่อมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานแห่งสภา 
ทีไ่ด้รบัร่างพระราชบญัญตันิัน้แล้ว	ประธานแห่งสภาน้ันจะส่งร่างพระราชบญัญตัต่ิอไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทีมี่ขอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัสาระส�าคญัแห่งร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้เสนอมานัน้	เมือ่คณะกรรมาธกิาร
ได้พจิารณาเสรจ็แล้วจะเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อสภาน้ัน	เพือ่ให้ความเหน็ชอบแล้วส่งไปยงั
อีกสภาหนึ่งเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป		อย่างไรก็ตาม	ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	ผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติอาจร้องขอให้สภานั้น	ๆ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยเว้นขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการก็ได้๑๐   
 ส�าหรบัในการพจิารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญตัใินชัน้คณะกรรมาธกิารสามญัของวฒุสิภานัน้	 
ผู ้เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�าต้องน�าเสนออธิบายหลักการและเหตุผลตลอดจนเจตนารมณ์ของ 
ร่างพระราชบญัญตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมาธกิาร	จากน้ันกรรมาธกิารจะตัง้ข้อซกัถามต่อคณะรฐัมนตรี
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างพระราชบัญญัติที่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ	
นอกจากนัน้	 คณะกรรมาธกิารอาจรบัฟังความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุ	ิ ผูเ้ชีย่วชาญ	ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันัน้	 เมือ่ได้พจิารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญตัอิย่างรอบด้านแล้ว 

๙The Rules of the House of Councillors , Article 50.;
 “When a Committee desires to present a bill that will affect the budget, the Cabinet shall be given an 

opportunity to express its opinion in advance of the Committee’s decision.
 As to a bill introduced by a Member, affecting the budget and referred to the committee, the Chairman 

must, before putting it to a vote, give the Cabinet an opportunity to express its opinion. The same shall also apply 
to an amendment to increase the total amount of the budget and an amendment to a bill, creating an increase 
of the budget or affecting the budget, submitted by a Committee member.”  

๑๐The Diet Law, Article 56.;
   “For a Member to propose a measure, it is necessary to secure the support of twenty or more Members 

in the House of Representatives, and ten or more Members in the House of Councillors. In the case of a bill 
requiring	budgetary	action,	however,	it	is	necessary	for	a	Member	to	secure	the	support	of	fifty	or	more	Members	
in the House of Representatives, and twenty or more in the House of Councillors. 

			When	a	measure	is	proposed	or	presented,	the	presiding	officer	shall	refer	it	to	an	appropriate	Committee,	
and, after consideration by the Committee, shall put it to consideration in a plenary sitting. In case of urgency, 
however, and at the request of the introducer or the proposer, consideration by the Committee may be omitted 
by a resolution of the House. …”
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วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ ่น
ตอนที่ ๒ อำานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

จึงอภิปรายและลงมติ	 แล้วเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป๑๑	 อนึ่ง	 ในกรณีที่มีการเสนอ	
“ค�าแปรญัตติ”	 แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 
หากเป็นกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติน้ันมีสาระส�าคัญเก่ียวด้วยการเงิน	
สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติน้ันต้องเสนอเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางงบประมาณ 
มาในโอกาสนัน้ด้วย๑๒		เพือ่ประโยชน์ในการกลัน่กรองร่างพระราชบญัญติัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมีข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ในกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอันเกี่ยวด้วยการเงินที่มีผล
เป็นการเพิม่หรอืมผีลต่อการงบประมาณ ในชัน้การพจิารณาของสภาหรอืคณะกรรมาธกิารทัง้วฒุสิภา 
และคณะกรรมาธิการต้องให้โอกาสคณะรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลความเห็นตลอดจนข้อสังเกต 
ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย๑๓ 
	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่	ค.ศ.	๑๙๔๖		ได้ก�าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นสภาทีต้่อง 
พจิารณาร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีฝ่่ายบรหิารเสนอต่อสภาไดเอทเป็นสภาแรก	 
ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรยงัเป็นสภาทีม่บีทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นทางการอนมุตังิบประมาณแก่ฝ่ายบรหิาร 
มากกว่าวุฒิสภา	 กล่าวคือ	 หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณแล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 ในสมัยประชุม	 หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณ	หรอืได้มกีารตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัเพือ่พจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณในกรณทีี่ 
มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างสองสภา	แล้วยงัไม่ปรากฏข้อยตุ ิ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ 
ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ 
ถือเป็นร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา  (สภาไดเอท)๑๔	 ทั้งนี้	 สภาผู้แทนราษฎร 
ยงัมีบทบาทเหนอืกว่าวฒุสิภาในการให้ความเหน็ชอบหนังสอืสญัญา๑๕	ในลกัษณะเดยีวกันกับการอนมุตัิ
งบประมาณท�านองเดียวกันกับกรณีที่กล่าวข้างต้น

๑๑House of Councillors, p.17.  
๑๒The Rules of the House of Councillors , Article 46.; 
  “Any member who desires to move an amendment to a measure must submit it in writing beforehand 

to the Chairman.  When the amendment under the preceding paragraph is one to a bill and is to bring about an 
increase of the budget or is to require budgetary action, a written statement shall be attached clarifying expenditure 
needed as a result of the amendment.”

๑๓The Diet Law, Article 57-III. 
  “A House or a Committee must afford the Cabinet an opportunity to give its opinion on an amendment 

to increase the total amount of the budget, on a bill presented by a Committee or proposed by a Member which 
requires budgetary action, or a bill amendment which brings about an increase of the budget or which will require 
budgetary action.”

๑๔Article 60.	The	budget	must	first	be	submitted	to	the	House	of	Representatives.	Upon	consideration	of	
the budget, when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, 
and when no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or 
in	the	case	of	failure	by	the	House	of	Councillors	to	take	final	action	within	thirty	(30)	days,	the	period	of	recess	
excluded, after the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of 
Representatives shall be the decision of the Diet. 

๑๕The Constitution of Japan 1946, Article 61. ;
  “The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the 

conclusion of treaties.” 
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 ประการที่ส�าคัญ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น  ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้ค�านึงถึง 
“ผู ้มีส ่วนได้เสีย”กับกฎหมายด้วย  ดังท่ีก�าหนดให้ก ่อนท่ีสภาไดเอทจะให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ส�าหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะจ�าต้อง 
จัดให้มีการออกเสียงประชามติประชาชนในพื้นท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากรในท้องที่นั้นเสียก่อน๑๖  
	 ทัง้นี	้ในระบบงานนิตบิญัญัตขิองวฒุสิภาของประเทศญีปุ่น่ได้จัดให้ม	ี“Legislative Bureau” 
ขึน้เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิในการสนบัสนนุการยกร่างพระราชบญัญตัใิห้แก่สมาชกิวฒุสิภา	โดยได้ก�าหนด
ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อบังคับการประชุมสภาไดเอท	(	The	Diet	Law	)	ให้มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ 
ที่ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา	 มี	 Commissioner	 General	 เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้งและ 
ให้พ้นจากต�าแหน่งได้ก็แต่โดยประธานวุฒิสภาตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา๑๗ 
  ในกรณทีีม่คีวามเหน็แตกต่างกันระหว่างสองสภาเก่ียวด้วยการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบบัใด จะมกีารตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกันระหว่างทัง้สองสภาเพือ่พจิารณาและหาข้อยติุ	จากนัน้จดัท�า 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ	 ได้พิจารณาเสร็จแล้วเสนอแต่ละสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเหน็ชอบต่อไป	จากน้ันเมือ่ร่างพระราชบญัญตัไิด้รบัความเหน็ชอบจากทัง้สองสภา	หรือถอืว่าได้รบั 
ความเห็นชอบจากสภาไดเอทแล้ว	 คณะรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัต ิ
ต่อสมเดจ็พระจกัรพรรดเิพือ่การประกาศใช้บงัคบัเป็นกฎหมาย๑๘	ในกรณทีีวุ่ฒสิภาไม่เหน็ชอบหรอืมมีติ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎร	 สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นได้โดยมติเสียงข้างมากเด็ดขาด	 (Super-majority)	 โดยมีมติให้ยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผูแ้ทนราษฎร	นอกจากน้ี	สภาผูแ้ทนราษฎรมสีทิธิในการตัง้คณะกรรมาธิการร่วมกันของทัง้สองสภา 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้	 	 ทั้งนี้	 วุฒิสภาจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอให้แล้วเสรจ็ภายใน	๖๐	วัน	ในสมยัประชมุ	นับแต่วันทีไ่ด้รบัร่างพระราชบญัญตั ิ
จากสภาผู้แทนราษฎร๑๙	ซึง่เป็นผลให้การยนืยนัร่างพระราชบญัญตัขิองสภาผูแ้ทนราษฎรเกดิขึน้ได้ยากมาก

๑๖The Constitution of Japan 1946, Article 95.
 “ A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the 

consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.” 
๑๗The Diet Law, Article 131. ;
			“A	Legislative	Bureau	shall	be	established	in	each	House	to	assist	Members	in	drafting	bills.
		 Each	Legislative	Bureau	shall	have	one	Commissioner	General,	secretaries	and	other	necessary	personnel.
		 The	Commissioner	General	of	the	Legislative	Bureau	shall	be	appointed	and	dismissed	by	the	presiding	

officer	with	the	approval	of	the	House	;	provided,	however,	that,	when	the	Diet	is	out	of	session,	the	presiding	
officer	may	accept	the	resignation	of	the	Commissioner	General	of	the	Bureau.	….”			

๑๘House of Councillors, The National  Diet of Japan, p.17.  
๑๙The Constitution of Japan 1946, Article 59.  ;
  “A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the House of Councillors 

makes a decision different from that of the House of Representatives, becomes a law when passed a second 
time	by	the	House	of	Representatives	by	a	majority	of	two-thirds	or	more	of	the	members	present.		

 The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Representatives from calling for 
the meeting of a joint committee of both Houses, provided for by law.  Failure by the House of Councillors to 
take	final	action	within	sixty	(60)	days	after	receipt	of	a	bill	passed	by	the	House	of	Representatives,	time	in	recess	
excepted, may be determined by the House of Representatives to c
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น	ค.ศ.	๑๙๔๖	หมวด	๙	ได้ก�าหนดให้สภาไดเอทเป็นองค์กร
ทีมี่อ�านาจในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	ท้ังนี ้สมาชกิวฒุสิภาของประเทศญีปุ่น่สามารถมส่ีวนร่วม
ในการเสนอร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมได้ และมบีทบาทในการพจิารณากลัน่กรองร่างรฐัธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป๒๐	 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมมกีระบวนการ 
เช่นเดียวกันกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อาจเริ่มกระบวนการที่สภาใดก่อนก็ได้  และสภา 
ทีใ่ห้ความเหน็ชอบเป็นสภาทีส่องกจ็ะส่งร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิทีส่ภาไดเอทให้ความเหน็ชอบน้ัน 
เข้าสูก่ระบวนการของคณะรฐัมนตรเีพือ่จดัให้มกีารออกเสยีงประชามตต่ิอร่างรฐัธรรมนญูและประกาศ 
ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไป๒๑		โดยการประชุมร่วมกันของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องมี
มติเห็นชอบให้บังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญด้วยเสียงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 
จากนั้นต้องน�าร่างรัฐธรรมนูญที่สภาไดเอทได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้นเข้าสู่	การออกเสียงประชามติ 
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Referendum)  แล้วน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
สมเด็จพระจักรพรรดิเพื่อทรงลงปรมาภิไธยประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไป๒๒	 เพื่อสนับสนุน 
ภารกิจดงักล่าว	ข้อบงัคบัการประชุมสภาไดเอท	(The	Diet	Law)		ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษ 
ด้านการวิจัยรัฐธรรมนูญ	 (Research	 Commission	 on	 the	 Constitution)	 ขึ้นทั้งในวุฒิสภาและ 
สภาผู้แทนราษฎรมีอ�านาจหน้าที่ในการสนบัสนนุงานทางวชิาการและการศกึษาวจิยัเกีย่วกบับทบญัญตั ิ

๒๐The Diet Law, Article 68-II.;
				Notwithstanding	the	provision	of	Article	56,	paragraph	1,	for	a	Member	to	propose	a	Preliminary	Draft	

Amendment to the Constitution of Japan, it is necessary to secure the support of one hundred or more Members 
in	the	House	of	Representatives,	and	fifty	or	more	Members	in	the	House	of	Councillors.

๒๑The Diet Law;
  Article 68-III.	Preliminary	Draft	Amendments	to	the	Constitution,	as	provided	for	in	the	preceding	Article,	

shall be proposed separately for each relevant matter.
  Article 68-IV.	Notwithstanding	 the	provision	of	Article	57,	a	motion	to	amend	a	Preliminary	Draft	

Amendment to the Constitution to be taken up in a plenary sitting must be supported by one hundred or more 
Members	in	the	House	of	Representatives,	and	fifty	or	more	Members	in	the	House	of	Councillors.

  Article 68.-V	If	the	Diet	passed	the	final	resolution	on	a	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution,	
the	Diet	shall,	upon	such	final	resolution,	be	considered	to	have	initiated	an	Amendment	to	the	Constitution	of	
Japan	and	submitted	it	to	the	people	in	accordance	with	the	provision	of	Article	96,	paragraph	1,	of	the	Constitution	
of	Japan.	In	this	case	,	the	presiding	officers	of	both	Houses	shall	publicly	notify	the	initiation	of	an	Amendment	
to	the	Constitution	and	the	relevant	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution	in	the	Official	Gazette.

		 Notwithstanding	the	provision	of	Article	65,	paragraph	1,	 if	 the	Diet	passed	the	final	 resolution	on	 
a	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution	as	provided	in	the	preceding	paragraph,	the	presiding	officer	
of	the	House	which	made	the	final	resolution	shall	inform	and	forward	the	resolution	to	the	Cabinet.

  Article 68-VI.	Upon	initiation	of	an	Amendment	to	the	Constitution,	the	date	of	the	National	Referendum	
for Amendment to the Constitution shall be determined by a resolution of the Diet promptly after the initiation.

๒๒The Diet Law; Article 96 Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring 
vote	of	two-thirds	or	more	of	all	the	members	of	each	House	and	shall	thereupon	be	submitted	to	the	people	for	
ratification,	which	shall	require	the	affirmative	vote	of	a	majority	of	all	votes	cast	thereon,	at	a	special	referendum	
or at such election as the Diet shall specify.

	 Amendments	when	so	ratified	shall	 immediately	be	promulgated	by	the	Emperor	 in	 the	name	of	 
the people, as an integral part of this Constitution.
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ของรัฐธรรมนูญ	 และการบัญญัติกฎหมายให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 
พิจารณากลั่นกรองและเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิหรอืร่างพระราชบญัญตัทิีน่�าไปสูก่ารแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูหรอืการจดัให้มกีารออกเสยีงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาสภา	 
ตลอดจนการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง๒๓	อนัเป็นผลให้การพจิารณากลัน่กรองร่างรฐัธรรมนญูและร่างพระราชบญัญตัิ 
ข้างต้นเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย		 	
	 แม้ว่าภายใต้ระบบรัฐสภาของประเทศญี่ปุ่น	จะได้รับการก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอ�านาจ
เหนือกว่าวุฒิสภาในหลายประการก็ตาม	 เพราะรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มติของสภาผู้แทนราษฎร 
ย่อมเป็นมติของสภาไดเอทในท้ายที่สุดในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างสองสภา	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในกรณีของการพิจารณากฎหมายงบประมาณและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา	แต่ว่า 
ในทางปฏิบัติ ได ้พบข ้อพิจารณาว ่า	 วุฒิสภามีบทบาทสูงมากในการพิจารณากลั่นกรอง 
ร่างพระราชบัญญัติ  จนมนีกัวชิาการในประเทศญีปุ่น่เองพจิารณาว่า  วฒุสิภามอี�านาจในประการน้ี 
มากจนท�าให้เกิดภาวะวิกฤตทางนิติบัญญัติ๒๔	 ทั้งนี้	 เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาไดเอท 
ได้ก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถจะยนืยนัร่างพระราชบญัญตัทิีว่ฒุสิภามมีตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหรอื
ไม่เหน็ชอบด้วยร่างพระราชบญัญตัไิด้ก็แต่โดยมตอิอกเสยีงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
ซึง่ในทางปฏบิตัเิป็นไปได้ยากยิง่	ท�าให้วุฒสิภาทีม่ทีีม่าจากการเลอืกตัง้เช่นเดยีวกันกับสภาผูแ้ทนราษฎร
มอีทิธพิลอย่างสงูในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตั	ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่	 ในส่วนการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตร ีอนัใช้เป็นเครือ่งมอืในการต่อรองทางการเมอืงกบัฝ่ายบรหิารซึง่ถอืเป็นประโยชน์ 
ในทางการควบคุมฝ่ายบริหารได้อีกทางหนึ่ง	 เช่น	การไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่จ�าเป็น
ส�าหรับการงบประมาณทางบริหาร๒๕	 หรือการไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่มีผลต่อการ 
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงในหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร๒๖	ในลักษณะเดียวกันกับที่

๒๓The Diet Law, Article 102-VI.;
  “ A Commission on the Constitution shall be set up in each House in order to conduct broad and comprehensive 

research on the Constitution of Japan and fundamental legislation closely related to the Constitution of Japan 
as	well	as	to	consider	Preliminary	Draft	Amendments	to	the	Constitution,	bills	on	the	initiation	of	Amendments	
to the Constitution and/or a National Referendum thereon and other matters.”

  Article 102-VII. The	Commission	on	the	Constitution	may	propose	Preliminary	Draft	Amendments	to	
the Constitution and bills on the initiation of Amendments to the Constitution and/or a National Referendum 
thereon.	In	this	case,	the	provision	of	Article	68-III	shall	apply	mutatis	mutandis	to	Proposals	of	Preliminary	Draft	
Amendments to the Constitution.

		 The	Chairperson	of	the	Commission	on	the	Constitution	shall	be	the	proposer	of	Preliminary	Draft	
Amendments to the Constitution and bills on the initiation of Amendments to the Constitution and/or a National 
Referendum thereon as provided for in the preceding paragraph.  

๒๔Takenaka Harukata, Japan	in	Pursuit	of	Westminster	Democracy	[online].	2013.	Available	from:	http://
www.nippon.com/en/in-depth/a02301/[2016,	January	15].		

๒๕Masuzoe	Yoichi,	Overcoming	Political	Dysfunction	 in	Japan,	 [online].	2012.	Available	 from:	http://
www.nippon.com/en/column/g00034/.	 [2016,	January	15].	และ	Oyama	Reiko,	The Rightful Role of the House  
of Councillors	 [online].	2015.	Available	 from:	http://www.nippon.com/en/simpleview/?post_id=24513.	 [2016,	
January 15].

๒๖Takenaka Harukata , Weighing	Vote	Disparity	 in	Japan’s	Upper	House[online].	2015.	Available	 from:	
http://www.nippon.com/en/in-depth/a04401/	[2016,	January	15].		
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วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาสามารถใช้อ�านาจในการควบคุมด้านการใช้จ่ายงบประมาณของประธานาธิบด ี
เพื่อควบคุมการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทั้งในส่วนที่เป็นอ�านาจฝ่ายเดียว	 (Unilateral	 Power)	 
ของประธานาธิบดไีด้	ท้ังนี	้พบว่าแม้ในขณะทีว่ฒุสิภาญีปุ่น่ในขณะน้ัน	พรรคทีไ่ด้จดัตัง้รฐับาลจะมเีสยีง
ข้างมากในวุฒิสภาก็ตาม	บทบาทในการกลั่นกรองกฎหมายอย่างเข้มข้นก็ยังปรากฏอยู่๒๗ 
 อย่างไรก็ตาม  แม้บทบาทของวุฒิสภาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาจากนักวิชาการบางส่วน 
ว่าอ�านาจของวุฒิสภามีมากเกินไปจนฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นอุปสรรคทางการเมือง  แต่ก็ถือได้ว่า  
การก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจกลั่นกรองกฎหมายมีผลต่อการด�าเนินงานฝ่ายบริหารได้อย่าง 
มนียัส�าคัญก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบ 
รัฐสภา  (Parliamentary  system)  ท่ีพรรคการเมืองท่ีได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบุคคลกลุ่ม
เดียวกัน  การก�าหนดให้วุฒิสภาที่เป็นสภาที่สองมีบทบาทในการทักท้วงหน่วงเหนี่ยวฝ่ายบริหาร 
และคานอ�านาจกบัสภาผูแ้ทนราษฎรได้จงึนบัว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแล้วในการ
ส่งผลให้การด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

 (ติดตามต่อฉบับหน้า)

 

๒๗Takenaka Harukata, ‘Rethinking the House of Councillors’,	[online].	2010.	Available	from:	http://www.
japanpolicyforum.jp/archives/politics/pt20100602111418.html	[2016,	January	15].
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พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วันศุกร์ท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐

 “...ศรัทธาความเช่ือม่ันในความดี ศรัทธาส่วนน้ี จะส่งเสริม 

ให้บุคคลเกิดความมุ่งม่ันท่ีจะทำาตัวทำางานให้สูงข้ึน ไม่ยอมให้ตกต่ำา 

ผู้เชื่อมั่นในความดี จะมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีความข่มใจ  

ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอำานาจคติและความเห็นแก่ประโยชน์ 

เฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใด ก็พิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบ 

จนเห็นชัดแล้วว่า  การน้ัน ๆ  เป็นส่ิงท่ีดี  ท่ีถูกต้อง  เป็นสุจริตธรรม  

และเป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การที่ทำาจึง 

ปราศจากโทษ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์เป็นความเจริญ 

สวัสดีแต่อย่างเดียว ผลดีอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติดีก็คือ 

เมื่อผลของการทำาดีเป็นที่ประจักษ์ชัด คนที่ไม่เคยทำาความดี 

เพราะไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันมานิยมศรัทธาในความดี  

บุคคลเหล่านั้นย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทำา 

ของผู้ปฏิบัติดีเป็นแบบอย่าง  แล้วน้อมนำามาประพฤติปฏิบัติ

ด้วยตนเอง บ้านเมืองของเราก็จะมีผู้ที่ศรัทธาในความดี ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ สิ่งที่แต่ละคนปฏิบัติก็จะประกอบ

ส่งเสริมกันข้ึนเป็นความเจริญม่ันคงโดยส่วนรวมของชาติในท่ีสุด...”
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น โดยมีพันธกิจนอกจากการให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วยังได้เพ่ิมโอกาส
ในการศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยการเพ่ิมลักษณะการให้กู้ยืมมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ลักษณะ 
คือ (๑) ขาดแคลนทุนทรัพย์ (๒) ศึกษาในสาขาวิชาความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ (๓) ศึกษาในสาขา
ขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ (๔) เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ

https://www.studentloan.or.th

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (Synchrotron Light Research Institute) เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและ
การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน อีกทั้ง
การส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 

ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนที่มีการน าไปใช้ในหลายวงการ ได้แก่ วงการแพทย์ 
วงการธรณีวิทยา วงการพลังงาน และวงการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความรู้และมีความน่าสนใจมาก ผู้สนใจสามารถ
เข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slri.or.th

https://www.slri.or.th

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 185จุลนิติ

แนะนำ�เว็บไซต์
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สถาบันโรคผิวหนัง เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล 
บ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลตั้งแต่ระดับตติยภมูิ ไปจนถึงระดับ Super Tertiary 
Care สถาบันโรคผิวหนังมีคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนัง เพ่ือรองรับความต้องการและเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคผิวหนัง ได้แก่ คลินิกสะเก็ดเงิน คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ คลินิกรังสีชีววิทยา คลินิกอิมมูนวิทยา/
คลินิกโรคตุ่มน้ าพองใส คลินิกโรคผิวหนังในเด็กและโรคพันธุกรรม คลินิกโรคเรื้อน /โรคติดเชื้อ คลินิกโรคลมพิษ 
คลินิกหลอดเลือดศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ศูนย์ไบโอเอ็นจิเนียริ่ง คลินิกเส้นผมและเล็บ/คลินิกผ่าตัดปลูกผม 

นอกจากนี้ สถาบันโรคผิวหนังได้พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ท่ีสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบ Premiumclinic เปิด
ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. โดยบริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ฟ้ืนฟู
สภาพผิว และโรคผิวหนังทั่วไป

http://www.inderm.go.th

https://www.thaimooc.org

ThaiMOOC เป็นเว็บไซต์การจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถรองรับผู้เรียน
จ านวนมาก Thai MOOC เกิดจากความร่วมมือของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย
จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและประสานงานในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษา การจัดเก็บ
ประวัติและการเทียบโอนผลการเรียน นอกจากมีความส าคัญในด้านเป็นแหล่งความรู้ที่มีสรรพวิชาความรู้
ให้ทุกคนได้เรียนตามความสนใจแล้วยังไม่มีข้อจ ากัดและเงื่อนไข ซ่ึงเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้แก่ทุกคน
ได้เพ่ิมพูนความรู้ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยช่องทางในการให้การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่สนใจสามารถ
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้แล้วที่ www.thaimooc.org

Thai MOOC

สถาบันโรคผิวหนัง

แนะนำ�เว็บไซต์
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