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 ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
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บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย

A-H-MAC6.indd   BA-H-MAC6.indd   B 5/3/18   17:475/3/18   17:47



คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
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บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส
  นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน  
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 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ
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จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๒
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏบิัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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บรรณาธิการแถลง
 วารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบรรณาธิการ
ไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวม ๗ ดาน อันประกอบดวย ดานการเมือง 
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
และดานอืน่ ๆ  จงึเหน็ควรดาํเนนิการจดัทําเปนวารสารชดุ “การปฏริปูประเทศตามรฐัธรรมนญู” รวมจํานวน 
๖ ฉบับ ซึ่งเนื้อหาในแตละฉบับนั้นจะไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแตละดานอยางครบถวน 
สมบูรณ รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดกําหนดให “วุฒิสภา” ชุดใหม 
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๙ มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดังกลาว 
 สําหรับวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะเปน
ฉบบัที ่๒ ในจํานวนท้ังหมด ๖ ฉบบั ไดกาํหนดประเดน็หลักในหวัขอเร่ือง “การปฏริปูประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม” หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดวางหลักการสําคัญ ๆ 
เอาไวมากมายหลายเรื่องดวยกัน อาทิ ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลน
ทนุทรัพยใหเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมได และการสรางกลไกเพ่ือใหมกีารบังคบัการตามกฎหมายอยางเครงครดั 
และกําหนดใหมกีารปรับปรงุระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมกีารตรวจสอบและถวงดลุระหวางพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย
ใหชดัเจนเพ่ือมใิหคดขีาดอายุความ และสรางความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัหินาทีข่องพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกําหนดใหการสอบสวนตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และจัดให
มบีริการทางดานนิตวิทิยาศาสตรมากกวาหน่ึงหนวยงานทีม่อีสิระจากกันรวมถงึกําหนดใหเสริมสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
โดยสะดวกและรวดเรว็ ตลอดจนกําหนดใหดาํเนินการบงัคบัใชกฎหมายอยางมีประสิทธภิาพ โดยแกไขปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีอสิระ ไมตกอยูใตอาณตัขิองบคุคลใด มปีระสทิธิภาพและภาคภมูใิจในการปฏิบตัหินาท่ีของตน เปนตน 
นอกจากน้ี ตามมาตรา ๒๖๐ ยังไดบัญญัติใหในการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับหนาท่ีอํานาจและภารกิจของตํารวจ
และกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลของขาราชการตาํรวจใหเปนไปตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญดังกลาว
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กองบรรณาธิการจึงไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
และความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วของ จากศาสตราจารยพเิศษวิชา  มหาคณุ คณบดีคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยรงัสติ 
และอดตีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ พลเอก บญุสราง  เนียมประดิษฐ ประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 
สภานติบิญัญัตแิหงชาต ิและนายสราวธุ เบญจกุล กรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยุตธิรรม และเลขาธิการ
สาํนกังานศาลยุตธิรรม สาํหรับบทความทางวชิาการอ่ืน ๆ  ใครขอนําเสนอบทความเร่ือง “ปฏริปูการปลอยช่ัวคราว
เพ่ือความเสมอภาค” ซึง่เขยีนโดยรองศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรสีนิท รองคณบดวีจิยัและวางแผน คณะนิตศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสําหรบัเนือ้หาในสวนอืน่ ๆ  ยงัคงความเขมขนดวยขอมูลทางวชิาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย
 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูอานทุกทานท่ีไดกรณุาติดตามผลงานของวารสาร “จลุนติ”ิ ดวยดีเสมอมา 
ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาท่ีคัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชน 
เพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป

กองบรรณาธิการ
เมษายน ๒๕๖๑
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พระบรมราโชวาท

 “...มีคําพูดที่พูดถึงนักกฎหมายอยู อยางหนึ่งวา “คนที่ทํางาน

กบักฎหมายมาก ๆ  มกัจะติดอยูกบัตวับทกฎหมาย” คาํพดูอยางน้ีดจูะไมใช

คาํชม หากเปนคําตติงินักกฎหมายบางคน ทีถ่อืแตตวักฎหมายเปนหลกัการ

ในการธํารงรักษาความยุติธรรม ซึ่งดูจะเปนการคับแคบเกินไป และอาจ

ทําใหรักษาความยุติธรรมไวไดไมเต็มที่ ผูทําหนาที่พิทักษความยุติธรรม

หรือความเปนธรรมจึงควรระมัดระวังใหมาก คือควรจะไดทําความเขาใจ

ใหแนชัดวากฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมือ

อยางหนึ่งสําหรับใช ในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเทานั้น 

การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษา

ตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดินก็มิได

มีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึง

ศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย ทานทั้งหลาย

ชอบที่จะตั้งความคิดจิตใจไวใหถูกตองเปนอิสระ ทั้งเพียรพยายาม

ทีจ่ะฝกหดัตนใหเปนคนกลา หมายถงึกลาทีจ่ะทําตามความถูกตองเปนธรรม 

ไมยอมตัวใหติดอยูกับความคิดและแบบวิธีอันคับแคบ เพื่อชวยกันตอสู

ปองกันมิใหความสุจริตยุติธรรมตองถูกขมยีใหเศราหมอง และกําจัด

สิ่งที่เรียกวาชองโหวในกฎหมาย ใหลดนอยหมดสิ้นไป การใชกฎหมาย

ของเราก็จะบรรลุถึงจุดหมายอันสูงสงที่มุงประสงคไดในที่สุด…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
ในพธิพีระราชทานประกาศนยีบัตรแกผูสอบไลไดวชิาความรูชัน้เนตบิณัฑติ 

สมยัที ่๓๓ ปการศกึษา ๒๕๒๓
 ณ อาคารใหม สวนอมัพร

วนัพฤหสับดทีี ่๒๙ ตลุาคม ๒๕๒๔
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”
 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ .................................................................... ๑
 • ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ .............................................................................. ๔
  คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการปองกัน
  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
 • พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ ............................................................................... ๑๔
  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) 
  และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
 • นายสราวุธ  เบญจกุล ................................................................................................. ๒๑
  กรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยุติธรรม 
  และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  วันที่ ๓, วันที่ ๙, วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
  และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ...................................... ๒๙

บทความทางวิชาการ
 • ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
  โดย รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรีสนิท รองคณบดีวิจัยและวางแผน 
  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ................................................................... ๔๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ ................................... ๔๙

๔ ๑๔

สารบัญ

๒๑
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๑๑๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
  ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)................................................ ๖๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ................... ๘๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหา                                       
ขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
  เรือ่ง ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตสิงความเหน็ของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
  ขอใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) 
  ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
  วาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ 
  มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรอืไม ...................................................................... ๑๐๓
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
  เรือ่ง คณะรฐัมนตรขีอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
  มาตรา ๑๗๘  วรรคหา วารางบนัทกึความเขาใจวาดวยการผานแดนสนิคา
  ระหวางกรมศลุกากรแหงราชอาณาจกัรไทย และกรมศลุกากรและสรรพสามติ
  แหงราชอาณาจกัรกมัพชูา เปนหนงัสอืสญัญาเกีย่วกบัการคาเสรตีามรฐัธรรมนญู 
  มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ทีต่องไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู 
  มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรอืไม............................................................................................ ๑๐๘

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • การกาํหนดโทษอาญาตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ 
  ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย .......................................................................... ๑๑๓

๖๙ ๘๓
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๑๕๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุดแูลระบบการชาํระเงนิและบรกิารการชาํระเงนิ
  ตามพระราชบญัญตัริะบบการชาํระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ............................................................... ๑๒๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
  ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ .................................................................... ๑๔๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา ..................................... ๑๕๕

เกร็ดกฎหมายนารู
 • หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด 
  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปรียบเทียบกับตางประเทศ ............................ ๑๖๕

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร ตอนที่ ๑ ...................................................................... ๑๗๓

แนะนําเว็บไซต 
 • กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th), 
  กรมสรรพสามิต (https://www.excise.go.th), 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (www.pacc.go.th) 
  และสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง (http://www.sti.or.th) ...................... ๑๗๙

สารบัญ

๑๔๑ ๑๗๓
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 หากจะกลาวถึง คําวา “กระบวนการยุติธรรม” ตามความหมายท่ีมีปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวยอม หมายความถึง “วิธีดําเนินการใหความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ และใหความเปนธรรมในทางกฎหมายแกบุคคลโดยบุคลากร
และองคกร หรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่บริหารงานยุติธรรม ไดแก พนกังานสอบสวน 
พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ” ซึ่งจาก
ความหมายดงักลาวจะพิจารณาเห็นไดวากระบวนการยติุธรรมน้ันเปนกลไกท่ีสําคัญของรัฐ
ในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอขัดแยงของพลเมืองในสังคมใหไดรับความเปนธรรม
และกอใหเกิดความสงบสุขแกสังคม ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
 อยางไรก็ดี แมวาที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทยจะผานการปฏิรูป
ดานโครงสราง กระบวนการทํางาน และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแลว
ในหลายครัง้กต็าม แตกย็งัคงปรากฏขอวพิากษวจิารณถงึการดาํเนนิงานของกระบวนการ
ยุติธรรมในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนในดานของความลาชาในการดําเนินคดีความ 
ขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหล่ือมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย 
และความถูกตองของการดําเนินงานอยูเปนระยะ ซึ่งไดนําไปสูปญหาความไมเชื่อมั่น

¡Í¡Í¡Í¡Í¡Í¡Í¡Í¡Í¡Í§§§§§º§º§º§ ÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

การปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

ของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ดวยเหตุดังกลาว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงกําหนดใหการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคม
การเมืองของประเทศ โดยมีการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมอยางตอเน่ืองตั้งแตป ๒๕๕๗ ตามกรอบภารกิจของสภาปฏิรูปแหงชาติ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 ตอมาเม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ กไ็ดมีบทบัญญัตริับรองความตอเน่ืองของการปฏิรปูประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง. 
ดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดวางหลักการสําคัญ ๆ เอาไวมากมายหลายเรื่องดวยกัน 
อาทิ ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทีช่ดัเจนเพือ่ใหประชาชนไดรบัความยตุธิรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได และการสรางกลไกเพ่ือใหมี
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด และกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกฝายใหชัดเจนเพ่ือมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกําหนดให
การสอบสวนตองใชประโยชนจากนติวิทิยาศาสตร และจดัใหมบีริการทางดานนิตวิทิยาศาสตร
มากกวาหนึง่หนวยงานทีม่อีสิระจากกนั รวมถงึกาํหนดใหเสรมิสรางและพฒันาวฒันธรรม
องคกรขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนกําหนดใหดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับหนาท่ี อํานาจ และภารกิจ
ของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เปนตน
 นอกจากน้ี ตามมาตรา ๒๖๐ ยงัไดบญัญตัใิหในการปฏริปูประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวน
ทีเ่กีย่วกับหนาทีอ่าํนาจและภารกิจของตํารวจและกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม (๔) 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งตอมาจึงมีการแตงต้ัง
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมข้ึนเพ่ือจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ดังนั้น เพื่อให ทราบถึงที่มาและหลักการสําคัญของการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง 
“การปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พลเอก บญุสราง  เนยีมประดษิฐ ประธานกรรมการปฏรูิปประเทศดานกระบวนการยติุธรรม 
(ตาํรวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
และนายสราวธุ  เบญจกลุ กรรมการปฏรูิปประเทศดานกระบวนการยติุธรรม และเลขาธกิาร
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึสภาพปญหาและอุปสรรคสาํคญัเก่ียวกบัเรือ่ง
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และแนวทางในการแกไขปญหาที่ผานมา รวมถึง
ประสบการณและแนวทางการปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมของนานาอารยประเทศ 
รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงความคืบหนาของการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาปจจุบันไดดําเนินการพิจารณา
อยูในขั้นตอนใดแลว โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่อง
ดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑คณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 
และอดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา.

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ 
๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึสภาพปญหาและอปุสรรคสาํคญัที่
เกิดข้ึนในอดีตและปจจุบันเก่ียวกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาที่ผานมา

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ : สังคมไทย
มีกระบวนการทางความคิด มุมมอง หรือทัศนคติที่เรายังมองวา 
“ผูกระทําความผิด” เปนผูกออาชญากรรมรายแรง และตองถูกสังคม
เขามาจัดการ โดยไมสนใจวาจะเปนการกระทําความผิดเพียงเล็กนอย
หรือรุนแรง การจัดการทางสังคมมีหลายระดับและถือเปนการควบคุม
ทางสงัคมโดยท่ีเราไมเคยสรางจติสํานกึในเรือ่งของการเคารพกฎหมายเลย
(respect to the law) แตกลับใหความสําคัญในเร่ืองตัวบุคคลแทน 
(respect to the man) จากระบบสังคมไทยแตเดิมที่ยึดมั่น
ใน “ระบบอุปถัมภ” เมื่อมีคนอุปถัมภชวยเหลือ เราตางตองกระทํา
บางอยางเพื่อตอบแทน สิ่งนี้เองทําใหคนทั่วไปเกิดความคิดความรูสึก
ที่วาจะตองสอนลูกสอนหลานใหมีโอกาสเขาไปเปนเจาคนนายคน
เพ่ือท่ีจะไดบังคับหรืออยูเหนือผูอ่ืน แนวความคิดท่ีผิดรูปผิดราง
มาเชนน้ีจึงกลายเปน mindset ที่ผิดพลาด เปรียบเสมือนถาเรา
กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็จะผิดตอไปทั้งหมด กระบวนการยุติธรรม
ในทางอาญาก็เชนเดียวกัน การพัฒนาไปสู การคุ มครองสิทธิและ
เสรีภาพจึงตองเร่ิมจากการทําใหทุกคนตองไดรับความยุติธรรม
อยางเทาเทียมกันโดยกฎหมายรองรับไวใหและไมจําเปนตองมา
รองขอ แตสภาพความเปนจริงทุกวันน้ีเรายังพบเจอเหตุการณที่มี
ผูขับขี่รถจักรยานยนตวิ่งฝาฝนขึ้นบนทางเทา หรือแมแตขับวิ่งยอนเลน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นาหวาดเสยีว คาํถามคอื จะเกดิอะไรขึน้ถาเราเขาไปตกัเตอืนเขา ผลคอืเรากอ็าจจะถกูเขาเอาเรือ่งเสยีเอง
เห็นไดวาเราอยูกันในสังคมเส่ียงภัยแบบน้ีมาโดยตลอดจึงเกิดเร่ืองเลวรายข้ึนทุกวัน ในประเทศญ่ีปุน 
เกาหลีใต ฮองกง สงิคโปร ชมุชนในประเทศเหลานีอ้ยูรวมกนัอยางปลอดภยั คณุสามารถขบัรถหรอืเดนิ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดในเวลากลางคืนโดยไมมีอันตรายใด ๆ 

เราตองกลับมาคิดทบทวนดูวากระบวนการยุติธรรมของเราจะเกิดประโยชนไดอยางไร
ถาระบบความคดิ ทศันคต ิ(mindset) ของสังคมอุปถัมภยังเลือกท่ีจะด้ินรนเพ่ือท่ีจะอยูเหนือกฎหมาย
ตลอดเวลา ใครสามารถอยูเหนือกฎหมายไดจะไดรับการยกยอง ซึ่งเทาที่ผานมาก็ไมไดมีการแกไข
หรือปลูกฝงความคิดในทางท่ีถูกตองกันอยางจริงจังนัก สงัคมเราจงึมคีวามคดิทีผ่ดิพลาดนีต้ดิตวัไปดวย
ตั้งแตชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญา จนกระท่ังเขาไปทํางานอยูในองคกร ก็นําเอาความคิด
ทีผ่ดิพลาดนีต้ดิตวัไปดวย ดงันัน้ เมือ่พลาดพลัง้ทาํอะไรผดิ เราตองรบีขอความชวยเหลอืจากผูทีม่อีาํนาจ
วาสนาในทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง พอมีการแจงขอกลาวหาหรือมีเรื่องรองเรียนเขามา ก็จะเริ่มมีคนถูกสง
มาวิ่งเตนเพื่อขอความชวยเหลือ เรื่องแบบนี้จะไมเกิดขึ้นเลยในประเทศที่เจริญแลว ดูเหมือนประเทศ
จะส้ินหวังหากเราไมแกไขต้ังแตพื้นฐานความคิด เพราะการแกไขเฉพาะระบบการศึกษาใหทันสมัย
แตไมไดแกไขระบบความเหลื่อมลํ้าทางความคิดในเรื่องของความยุติธรรม (idea of justice) ไมมีการ
ปลูกฝง concept of justice ตั้งแตยังอยูในวัยเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผู ที่ศึกษาในสาขาวิชา
นิติศาสตรไมมีการสอนใหหยั่งรูลึกซึ้งในปรัชญาพื้นฐานของความยุติธรรม วัตถุประสงคของการเรียน
กฎหมายก็เพื่อจะนําไปปรับใชไดจริงตามหลักที่เราเรียกวา สัจจนิยม (realism) กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสําหรับประเทศที่เจริญแลว เชน สหรัฐอเมริกา สามารถนํามาปรับใชบังคับไดจริงในขณะที่
ของไทยจะใชกฎหมายเขาไปบังคับกับคนในชุมชนหรือในสังคมใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
กับการใชบังคับกับผูบริหารและนักการเมืองระดับสูงไดจริงยังเปนเรื่องยากลําบาก เราตองมองภาพ
ความจริงน้ีใหไดเสียกอน ถาเราปฏิรูปกันแตโครงสราง รูปแบบ แตไมไดปฏิรูปเขาไปถึงแกนของ
แนวความคิดดังที่กลาวไปแลวนี้ การปฏิรูปก็คงจะไมเกิดประโยชน

จลุนติ ิ: การปฏิรูปดานกระบวนการยติุธรรมเม่ือพิจารณาเปรยีบเทียบกับนานา
อารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดีน้ัน มีแนวทางในการดําเนินการ
อยางไร 

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ : จากประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน
ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เชน ประเทศสวีเดนและไดสอบถามผูบัญชาการราชทัณฑวา 
เหตุใดประเทศสวีเดนจึงมีแนวความคิดที่ออนโยนและใหโอกาสผูกระทําความผิดอยูตลอดเวลา 
ทานผูบัญชาการไดเลาวา แนวคิดน้ีเกิดจากการใหความสําคัญกับแนวคิดของ “Street Man” หรือ 
“คนเดินถนน” กลาวคือถาคนเดินถนนมีแนวความคิดอยางไร กฎหมายก็จะเปนไปในทํานองนั้น 
แนวคิดของคนเดินถนนชาวสวีเดนคือการใหอภัยเสมอ ทุกคนมีศักยภาพ มีความเทาเทียมกัน รูจัก
บทบาทหนาทีข่องตนเองวาควรทาํหรอืไมควรทาํสิง่ใด ในขณะเดยีวกนัเราลองมองแนวคิดของคนเดนิถนน
ของประเทศเราดูบาง ยามคํ่าคืนหากผูหญิงเดินคนเดียวบนถนนเปลี่ยวในสังคมบานเราจะเกิดอะไรขึ้น 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จะมีความปลอดภัยหรือไม หรือเมื่อเกิดคดีขมขืนกระทําชําเราขึ้นส่ือมวลชนก็มักพาดหัวขาว
โดยใชคํารุนแรงในการกลาวถึงผูกระทําความผิด เชน “ไอชั่ว” หรือ “ไอบากาม” เหลาน้ีลวนแตเปน
คํากลาวโทษที่ตัดสินผูกระทําไปแลววาเปนผูกระทําความผิด เปนอาชญากร โดยไมมีการใหอภัย 
ทัง้น้ีเปนเพราะสังคมเราคุนเคยกับกระบวนการยตุธิรรมในระบบ “จารตีนครบาล” ซึง่ต้ังอยูบนแนวคดิ
ที่วา “ถาคุณไมผิด เขาคงไมจับ” จะตรงกันขามกับหลัก “Assumption of Innocence” ที่สันนิษฐาน
ไวกอนวาผูกระทําเปนผูบริสุทธิ์ 

กฎหมายของไทยบัญญัติหลัก “Assumption of Innocence” นี้ไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ มานานมาก แตเปนเพียงแค Assumption ไมใช Legal 
innocence หมายความวาเปนเพียงขอสันนิษฐาน แตไมใชขอสันนิษฐานท่ีไดรับการยอมรับ
โดยกฎหมายตามความเปนจริง ดังนั้น เวลาที่คนกระทําความผิดหรือกระทําพลาดพล้ังมา 
เขาจึงพยายามตองเอาตัวรอดจากการกระทําความผิดน้ันอยางเด็ดขาด จึงเกิดเหตุการณการวิ่งเตน 
พยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําใหตนเองหลุดพนจากความผิด เพราะถาผิดแลว คุณจะไมไดรับการใหอภัย
จากสังคมอีกเลย ถือเปนตราบาป (stigma) ที่สังคมตราไวใหบนหนาผาก เมื่อความคิดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาคือ การลงโทษ (punishment) ก็เทากับเปนการซํ้าเติมทั้งผูตองหาและผูเสียหาย
อยางถงึทีส่ดุ จะเหน็วามสีวนนอยทีจ่ะไดรบัการใหอภยัจากสงัคม ซึง่ความจริงแลวหลกัของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้นตองใหอภัยเปนหลัก มนุษยจึงจะอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย โดยพื้นฐานเปนระบบระหวางรัฐกับผู ตองหา 
สวนผูเสียหายในคดีที่ไดรับความเสียหายทุกขทรมานหรือแทบจะเอาชีวิตไมรอดอยางไร เราไมเคย
ใหผูตองหาเห็นประจักษกับสายตา เม่ือผูเสียหายมีอาการดีขึ้นสามารถมาเบิกความตอศาลไดแลว 
สภาพความเดือดรอนเสียหายทุกขทรมานเริ่มบรรเทาเบาบาง ดังน้ัน ความรูสึกท่ีวาผูตองหาได
กระทําผิดไปแลว หรือขอรับสารภาพในความผิดท่ีไดกระทําไปนั้น จึงมักเปนการรับสารภาพท่ีไมได
มาจากความรูสึกในใจท่ีรูสึกสํานึกผิดอยางแทจริง แตเปนเพราะความกลัววาจะไมไดรับการลดหยอน
ผอนโทษ ไมใชเพราะเห็นวาการกระทําของตนเปนการกระทําท่ีชั่วราย ไมดี เลวทรามต่ําชา
และจะไมประพฤติปฏิบัติอีกตอไป เราไมเคยบังคับใหผูกระทําความผิดตองเขาไปดูแลหรือเยียวยา
ใหแกผู เสียหายเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันตอไป เพราะความยุติธรรมในสังคมไมใชเพียงแค
ลงโทษแลวจบกันไป ความพยาบาทจองเวรยังคงอยู บางครั้งเราไมอาจรูไดเลยวาผูตองหาที่กระทํา
ความผิดเหลานั้นถูกเลี้ยงดูมาอยางไร มีความกดดันในชีวิตมากนอยเพียงใด ผู ตองหาบางคน
ถูกทรมาน ถูกกระทําโดยใชความรุนแรงตลอดมา ดังน้ัน เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ไปทุบตีไปทรมานคนอื่น
เปนวงจรตอไป กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในบานเราไมไดกระทําอยางครบวงจร ในหลายประเทศ
มีกระบวนการยุติธรรมสําหรับชุมชนที่เรียกวา community justice เปนความยุติธรรมที่ออนโยน
และคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมใชความยุติธรรมท่ีมุงเอาเปนเอาตายแบบ punishment การนํา
ระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) เขามาใชจะไดผลก็ตอเมื่อเราเอา
ความยตุธิรรมทีอ่ยูบนหอคอยลงมาใหชมุชนมสีวนรวม ดงัจะเหน็ไดในกระบวนพิจารณาของศาลเยาวชน
และครอบครัวและศาลแรงงานท่ีจะมีการเชิญทุกฝายในคดีมารวมพูดคุยกัน แตกระบวนการยุติธรรม
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ทางอาญาโดยท่ัวไปเราไมมีโอกาสไดทําเชนน้ี นักโทษเมื่อมาศาลก็ลากตรวนเสียงดังมาดวย 
บรรยากาศของศาลที่น่ังพิจารณาคดีอาญาเปนไปดวยความหดหู นากลัว จะใหมาน่ังพูดคุยกันเพ่ือหา
ทางออกรวมกันน้ันยอมเปนไปไมไดเลย สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากแนวความคิดที่ผิดมาตั้งแตแรกตามท่ี
ไดกลาวมาแลวทั้งสิ้น

 จุลนิติ  : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  นัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการ
อยูในข้ันตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้น ควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

 ศาสตราจารยพเิศษวชิา  มหาคณุ : ในกระบวนการยุติธรรมเราตองแยกวากระบวนการ
ยตุธิรรมมหีลายดาน ทัง้กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทางแพง โดยมากแลว
เราจะนึกถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางแพงแทที่จริงมีอยูในเรื่องของ
การชดใชคาเสียหาย หรือการเยียวยาท่ีไมใชเปนเรื่องของการลงโทษ ในสวนของการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมน้ัน เห็นวาการแกปญหาควรท่ีตองประสานสอดคลองกันท้ังตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายนํ้า จะแยกสวนกันพิจารณาไมได 

เม่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการในปจจุบันพบวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังคงขาด
การรวมศูนย กลาวคือ ชั้นพนักงานสอบสวนแยกพิจารณาคณะหนึ่ง ไมไดรับฟงวาทางพนักงานอัยการ 
ทางช้ันศาล และราชทัณฑวาอยางไร กระบวนการยุติธรรมยังคงทํางานแบบแยกสวนกันอยู ไมไดนํา
ปญหามาบูรณาการรวมกันจึงยังพบปญหาความขัดแยงกันอยูเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องการสอบสวน
กลายเปนประเด็นใหญท่ีควรนํามาพิจารณาวาความจริงแลวควรจะมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ที่จะดีกวาพนักงานสอบสวนหรือตํารวจหรือไม เรายังขาดแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรม
ทางเลือก (Alternative Justice) ที่มุงเนนการขับเคลื่อนความยุติธรรมดวยระบบชุมชน สงเสริม 
สนับสนุนหรือกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีสวนในการปองกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการ
ความขัดแยงดวยวิถีทางสมานฉนัท เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

และคืนคนดีสู สังคมดวยการฟ นฟูระบบยุติธรรม
ในเชิงจารีตประเพณี เพ่ือใหคนในชุมชนรูสึกม่ันคง
และเขาถึงความยุติธรรมได ชุมชนมีความสมานฉันท 
และมีกลไกการทาํงานทีเ่ช่ือมโยงกับระบบยตุธิรรมหลกั
ผานการประสานงานของหนวยงานยุติธรรมจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ในสวนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจะมีเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนา
เก่ียวกับระบบงานราชทัณฑ การลดจํานวนผูตองขัง
ลงจะทําอยางไร ปจจุบันคดีสวนใหญที่มีผู ตองขัง
คือคดียาเสพติด ไมควรรวมผูตองขังในคดีที่กระทําผิด
โดยปกติรวมกับผู ที่ติดยาเสพติด อะไรจะเกิดขึ้น
ถาไมไดมีการบําบัดฟ นฟู ตัวอยางการดําเนินการ
ของสหรัฐอเมริกาจะตองมีการจําแนกผูที่กระทําผิด 
เชน ผูตองหาในคดีฆาตกรรมหรือปลนทรัพยซึ่งเปน

ความผดิรายแรงจะถกูวเิคราะหกอนเปนอนัดบัแรกวา สาเหตุของแรงจงูใจในการกระทาํความผดิดงักลาว
มาจากเหตุใด เม่ือทราบวาสาเหตุเกิดจากยาเสพติดจึงนําไปสูทางแกไขปญหาวาถาเลิกยาเสพติดได
เขาก็จะไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก 

จากท่ีไดมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในโครงการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด
ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพูดคุยกับบุคลากรของสถานบําบัดผูตดิยาเสพติดซึ่งขณะนั้น
เขาเปนอาจารยผูทีใ่หความรูเก่ียวกบัการบําบัดผูตดิยาเสพตดิไดเลาใหฟงวา เขาเคยรวมเปนผูกอการปลน
คร้ังใหญซึ่งมีคนไดรับบาดเจ็บและถูกยิงเสียชีวิต ภายหลังจากท่ีตกเปนผูตองขังในคดีดังกลาว
ระยะหนึง่ เขาผานการพจิารณาใหไดรบัโอกาสศกึษาตอจนสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทสงัคมศาสตร
ดานการแกไขบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหกลับคืนเปนคนดีสูสังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
มีวิชานี้เพื่อแกไขปญหาทางสังคมโดยเฉพาะ จะไมมีการทอดทิ้งผูที่เปนปญหาตอสังคม โดยการมุงเนน
แกไขท่ีรากฐานของปญหา เน่ืองดวยสหรัฐอเมริกามีหลักกฎหมายที่สําคัญประการหนึ่งวา ระหวางท่ี
ตองโทษจําคุกมาไดระยะหนึ่ง ถาผูตองขังยอมรับวามีปญหาดานสภาพจิตหรือปญหาดานการบําบัด
แกไขฟนฟูสามารถขอเขาโครงการน้ีเพ่ือรับการบาํบัดได เม่ือผานเกณฑการประเมินพฤติกรรมจงึสามารถ
ขอพักการลงโทษมาเขากระบวนการบําบัดในเรือนจํา โดยที่การอยูระหวางบําบัดดังกลาวไมได
หมายความวาบุคคลผูนั้นตองมีสถานะเปนผูรับการบําบัดหรือคนไขแตเพียงอยางเดียว เน่ืองจาก
เม่ือผานกระบวนการบําบัดแลวบุคคลนั้นอาจไดรับหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงดูแลผู ตองขังรายใหมและ
สามารถสรางประโยชนตอไปยงัผูอืน่ไดอกี โดยมกีารพจิารณาปรับเลือ่นสถานะขึน้มาเรือ่ย ๆ  จากระดบั
ผูที่ตองไดรับการบําบัดฟนฟูมาเปนผูใหคําแนะนํา จนกระทั่งในที่สุดอาจไดรับคัดเลือกใหไปศึกษาตอ
เพ่ือท่ีจะกลับมาเปนครูผูสอนยังสถานบําบัดน้ัน จะเห็นไดวาผูที่ชวยแกไขปญหาในระบบการลงโทษ
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ทางอาญาในสหรัฐอเมริกาลวนแตเปนคนที่เคยมีประสบการณในเรือนจํามาแลวทั้งสิ้น ดวยโอกาส
ดงักลาวเขาจะกลายเปนคนทีม่ปีระโยชนตอสงัคมในทีส่ดุ สวนในประเทศไทยยังขาดการศกึษา วเิคราะห 
ประเมินผลความคุมคาถึงจุดน้ี คืออาจจะมีการสงเสริมการศึกษาใหผูตองขังในเรือนจํา แตผลสําเร็จ
ภายหลังจากการศึกษาแลว ตลอดจนความตอเนื่องที่บุคคลดังกลาวยังคงทํางานอุทิศตนเพื่อชวยเหลือ
สังคมอยูหรือไมนั้น ยังไมมีเคยมีการเก็บขอมูลไว 

ดังนั้น หากจะวิเคราะหวาเพราะเหตุใดกระบวนการยุติธรรมของประเทศสากลจึงกาวหนา
และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วกวาประเทศไทย เนื่องจากประเทศเหลานั้นมักจะมีฐานรวมขอมูลที่ดี 
เปนฐานขอมูลใหญท่ีเปนศูนยกลาง เรียกวา Big Data ซึ่งเปนความจริงและเชื่อถือได โดยมีการ
เก็บขอมูลไปศึกษาวาความผิดชนิดน้ัน ๆ  สวนใหญแลวมสีาเหตหุลกัมาจากอะไรแลวนาํมาวเิคราะห
เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการแกไขปญหา จากน้ัน พิจารณาวาควรสงเสริมใหความรูในดานใดพรอมกับ
มีทางเลือกใหอยางหลากหลาย ตัวอยางวิธีการของตางประเทศ เชน เม่ือศึกษาปญหาของผูท่ีกระทํา
ความผิดโดยการประทุษรายทุบตีผูอื่น เราพบวาเขาไมเคยสัมผัสกับความออนโยนเลย จึงแกไขโดย
วิธีการใหคนที่กระทําผิดในลักษณะนี้ไปฝกเลี้ยงมาหรือไปปลูกตนไม ถือเปนวิธีการบําบัดโดยใชกลไก
ของธรรมชาติ กระบวนการบําบัด แกไขฟนฟูหรือเยียวยาจึงมีหลากหลายทางเลือก ไมวาจะเปนการ
บําบัดจิตใจโดยการทําสวน การบําบัดโดยการสอนใหความรูแกผูอื่น การบําบัดโดยการอาชีวะบําบัด 
สรางสรรคงานฝมือตาง ๆ ประเทศเยอรมนีก็เปนอีกหนึ่งประเทศตัวอยางของศูนยบําบัดผูตองขัง 
ตัง้แตระดบัเยาวชนทีม่ปีญหาหลากหลายและไดกระทาํความผดิ โดยพวกเขาจะตองรวมตวักนัในวนัเสาร
และวันอาทิตยท่ีศูนยใหญของเมือง โดยมีครูท่ีเกษียณอายุแลวเขามาทํางานเปนอาสาสมัครดูแลเรื่อง
การบําบัดผูตองขังดวยการสรางงานอาชีพท่ีเรียกวา “อาชีวะบําบัด” ณ เมืองเบรเมน ที่ไดเคยไปศึกษา
ดงูานพบวา ในทุกวันเสารมีเวลาเพยีงคร่ึงวัน นกัเรยีนผูรบัการบาํบดัทาํเสรจ็แคไหนกแ็คนัน้ แตทีส่าํคญั
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จะตองไดงานที่ละเอียดเพราะวาคนเยอรมันคอนขางเปนคนละเอียดพิถีพิถันมาก หากจะทํางาน
ขึ้นรูปไมสักชิ้นหนึ่งเขาจะใชไมชิ้นเดียวทําใหเปนรถยนต หรือการกลึงเหล็กก็จะกลึงจนสวยงามมาก 
จากชิ้นใหญเปนแทงกลึงใหเปนวัตถุตาง ๆ ดวยวิธีการรางภาพกําหนดกรอบแลวทําการกลึง ซึ่งถือ
เปนวิธีการบําบัดอยางหนึ่งระหวางที่กลึงไปก็บําบัดไปดวย คนที่มาเรียนรวมกันอาจจะเปนเด็กที่ไมได
กระทําผิด หลังจากเรียนเสร็จแลวจะมีกิจกรรมเลนกีฬาดวยกัน ไปทําประโยชนรวมกัน หมายความวา
เขาไดรับการพิสูจนตนเองแลววาสามารถกลับคืนสูชุมชนไดอยางปกติ งานดังกลาวผูรับผิดชอบหลัก
คือเทศบาลเมือง ซึ่งเปนศูนยกลางของงาน โดยมีความรวมมือกันระหวางอัยการ ศาล ราชทัณฑ 
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรวมอยูที่เทศบาล กลาวคือ เปนงานซ่ึงเปนความรับผิดชอบของเมือง 
เน่ืองจากถือวาเปนเรื่องความรับผิดชอบรวมกันของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง 
Community Justice กลาวไดวามีความสําคัญสูงสุดสําหรับโลกปจจุบัน เพราะวาเปนความยุติธรรม
ที่เปนจริงและเขาถึงได หากคุณมีความยุติธรรมของรัฐแตในชุมชนคุณยังไมใหความยุติธรรมตอกันเลย 
มองไมเห็นภาพความยุติธรรมเลย แลวจะเคารพความยุติธรรมของรัฐไดอยางไร กฎหมายที่ปรากฏ
เปนจริงตองปรากฏเปนจริงตั้งแตที่อยูในชุมชน 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยแมจะมีงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ใหความสําคัญกับการศึกษา
เร่ืองดังกลาว แตก็ยังไมไดนํามาปรับใชเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ทั้งน้ี ยังขาดแนวความคิดท่ีเนนผลที่
เกิดขึ้นจริงมากกวาผลตามทฤษฎีคือ “ปฏิบัตินิยม” หรือ Pragmatism โดยที่คอนขางขาดการยึดมั่น
ในหลักการ เน่ืองจากการปฏิบัติตามทฤษฎีตาง ๆ นั้น เปรียบเทียบไดกับหลักการของพระพุทธเจา  
๓ ขั้นตอน ประกอบดวย ๑. ปริยัติ ๒. ปฏิบัติ และ ๓. ปฏิเวธ อันจะสามารถนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายไดอยางแทจริง กลาวคือ ตองปริยัติโดยศึกษาหาความรูภาคทฤษฎีกอน จากนั้นจึงนํา
มาปฏิบัติใหเกิดผลตามความเปนจริง แลวจึงจะมาถึงขั้นตอนการปฏิเวธ คือ ติดตามผลของการปฏิบัติ
เพ่ือปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนทําใหไดมาซึ่งความรูที่เปนผลโดยตรงจากการศึกษา และนําไปสูการติดตาม
ทบทวนประมวลผลและประเมินความคุมคา

เพราะฉะน้ัน การวางแนวทางในการปฏิรูปท่ีจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมน้ัน ควรมีหลักการ
และสาระสําคัญตั้งแตการแกไขปญหาระบบความคิดที่จิตสํานึกตองเริ่มตนมาตั้งแตระบบการศึกษา 
ไมวาจะเปนการศึกษานอกโรงเรียนหรือในโรงเรียนก็ตาม การศึกษาในชุมชนจําเปนตองแกไข
กระบวนการน้ีกอนเปนอนัดบัแรก แตไมไดหมายความวาอยางอ่ืนจะยงัไมตองดําเนินการแตควรเร่ิมตน 
ไปพรอม ๆ  กนั คอื เรือ่งของระบบยุตธิรรมชุมชน (Community Justice) เราอาจจะจําเปนตองปฏเิสธ
ระบบความยุตธิรรมท่ีสวนกลางวางรูปแบบมาใหแลวบังคับใหปฏิบตัเิหมอืนกันทัง้หมด โดยควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบความยุติธรรมสําหรับชุมชน เพราะไมวาจะเปนที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือประเทศแคนาดา ที่คิดสรางสรรคขึ้นมาเปนความยุติธรรมที่เหมาะสมสําหรับแตละ
ทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกันหรือทําตามกัน ไมใชจําเปนตองมีกฎ
ที่ตายตัว ปรับเปล่ียนอะไรไมไดเลย แลวถาคุณทําความผิดอาจจะดวยสาเหตุที่ไมใชเรื่องทางละเมิด
ตอกฎหมายเลยแตก็ถือวากระทําผิดพลาด ดวยมีแรงกดดันจากสังคมจึงตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
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ทางสังคม หรืออาจจะตองไดรับการเยียวยาทางสังคม ไมใชเปนเร่ืองการแกปญหาดวยกฎหมาย
โดยตรงเพียงอยางเดียว ซึ่งจากประเด็นดังกลาวนี ้ไดนํามาใชอยางจริงจัง โดยสงเสริมใหโรงพยาบาล
เปนผูใหคําแนะนําในเร่ืองของการบําบัดเยียวยาทางสังคม ทัง้ในเรือ่งของชุมชนบาํบดั ครอบครัวบําบัด 
ตัวอยางเชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนี้เปนหนวยงานหนึ่งสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม มีสถานภาพเปน “สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และเปน 
“ศนูยกลางปองกนัและแกไขปญหาเดก็ เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ซึง่นบัเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แหงแรกในประเทศไทยทีม่บีทบาทหนาทีส่าํคญัคอื ใหบรกิารแกเดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทาํผดิ
และมีปญหาตามคําสั่งศาล “วาดวยกระบวนการนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา
ในกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 จุลนิติ  : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ :  การปฏริปูทีด่จีาํเปนตองเริม่ดวยกาํหนดหลกัการ
กอนแลวจึงปฏิบัติตามหลักการ และทบทวนติดตามประเมินผล โดยตองติดตามทบทวนประมวลผล
บทเรียนในอดีตเพ่ือนําไปสูการตอบคําถามและแกไขปญหาตาง ๆ เราจะมีเพียงความรูเล่ือนลอย
จากการสันนิษฐานหรือการคาดเดาเองไมได แตจะตองประกอบดวยขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ 
ไมถูกทําใหกลายเปนความลับ ปกปด ซอนเรน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเหลานั้นจะตองใหขอมูล
ที่เปนความจริงทั้งหมด เพราะฉะนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศจําเปนที่จะตองไดขอมูลมา

4-27-MAC6.indd   114-27-MAC6.indd   11 5/3/18   18:135/3/18   18:13

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

อยางครบถวนและรอบดาน ควรจะทราบขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับจํานวนผูตองขังในรายละเอียดตาง ๆ 
อนัไดแก สถติกิารจาํคกุทีเ่กดิจากระบบการกลาวหาทีไ่มยตุธิรรมมีจาํนวนเทาไร อยางไร ยกตวัอยางเชน
คดีฆาตกรรม เชอรรี่แอน ดันแคน ซึ่งผูตองหาเสียชีวิตระหวางถูกคุมขังในเรือนจํากอนท่ีจะไดตอสูคดี
จนถึงท่ีสดุในชัน้ศาลฎกีา หรือแมแตในปจจุบนัผูตองหาทีย่งัไมไดมกีารพสิจูนความผดิก็จาํตองถูกคุมขัง
หรือถูกจําคุกไวกอน เนื่องจากในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ไมไดยึดถือหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์และจะมีความผิดตอเมื่อไดผานการพิสูจนความผิดแลว 

ในขณะที่ผมดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณภาค ๒ จังหวัดระยอง ไดมีนโยบายใหตุลาการ
ทกุศาลของภาค ๒ ลงพ้ืนทีสุ่มสาํรวจตรวจสอบวา มผีูตองหาคนใดบางท่ีอยูในระหวางการดําเนินคดีแลว
ไมไดรับการปลอยตัว โดยขอใหผู พิพากษาทุกทานยึดหลักการใหความยุติธรรมโดยพิจารณา
จากขอเท็จจริงประกอบพฤติการณดวย หมายความวา ถาผูตองหามีคนที่รับรองความประพฤติใหวา 
ถาไดรับการปลอยตัวไปแลวจะกลับมารายงานตัวอยูเปนประจําตามกําหนดก็สมควรที่จะไดรับ
การปลอยตัวไป แมวาเขาจะไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาวางประกันไวก็ตาม ทั้งน้ี ผูตองหาในคดีอาญา
สวนใหญมักจะมีปญหาเร่ืองหลักทรัพยในการประกันตัว เน่ืองจากการต้ังวงเงินประกันตัวท่ีสูงมาก
ตามความรายแรงแหงคดี ยกตัวอยางเชน ในคดีซึ่งอยูระหวางข้ันตอนที่พนักงานอัยการเตรียมฟอง
ผูตองหาดวยเหตุฆาตกรรม และผูตองหาในคดีนั้นถูกควบคุมตัวมาตลอดตั้งแตเกิดเหตุโดยไมไดรับ
การปลอยตัวเลย เมื่อถามผูตองหาวาเขาลงมือกระทําความผิดอยางไร ปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุการณ
เร่ิมตนดวยการทะเลาะวิวาทชกตอยกันระหวางเพ่ือนแลวเพื่อนลมลงหัวฟาดพ้ืนจนถึงแกความตาย 
จากนั้น จึงถูกพนักงานสอบสวนตั้งขอกลาวหาวาเปนการฆาคนตายโดยเจตนา ทั้งที่เปนการกระทํา
ความผิดขอหาทําใหคนตายโดยไมเจตนา เชนนี้ไมเพียงแตรอผลการพิสูจนความผิดแตศาลควรตอง
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตองหาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปลอยชั่วคราวดวย 

“การปลอยชั่วคราว” คือหลักวิชาการท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ถือเปนหัวใจสําคัญ
ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดวยเหตุนี้ ในตางประเทศจึงไดพยายามนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชตรวจสอบ
หรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวไดเพื่อกระตุนใหมีการปลอยชั่วคราวมากย่ิงขึ้น แต
สําหรับประเทศไทยเหมาะสมที่จะนํามาใชหรือไม เราตองมีการเก็บขอมูลสถิติใหไดแนนอนกอนวา
มีผูตองหาจํานวนเทาใดท่ีอยูในระหวางการพิสูจนวามีความผิดและตองถูกคุมขังอยูในเรือนจําแลว 
และในจํานวนนั้นมีกี่รายท่ีมีความเส่ียงวาจะหลบหนี มีกี่รายท่ีไมมีความเส่ียง ในความหมายของ 
“ไมมีความเสี่ยง” หมายความวา บุคคลผูนั้นมีหลักประกัน หรือมีบุคคลที่ยินดีใหการรับประกัน
แทนผูตองหาไดวาจะไมหลบหนีคดี เรียกงาย ๆ วา “การประกันดวยบุคคล” 

ดังน้ัน เราควรตองกลับมาทบทวนวาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยไดยึดถือ
หลักการนีอ้ยางจรงิจังเพียงใด เน่ืองจากส่ิงท่ีเปนปญหาในทางปฏบิตัมิากทีส่ดุคือการไมยดึม่ันในขอท่ี
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาทุกคนเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดพิสูจนวามีความผิดทางอาญา
หรือ Presumption of Innocence หรือจะเปนเพียงหลกัการตามอุดมคตเิทานัน้ จะเหน็วาผูตองหา
ถกูปฏิบตัอิยางท่ีเขาถูกตัดสนิแลววาเขามีความผิดมาแลวต้ังแตตน หากตองการจะเปนผูบริสทุธ์ิจะตอง
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ผานกระบวนการพสิจูนโดยกฎหมายกอนจงึจะพนมลทนิเปนผูบรสิทุธิต์ามกฎหมาย (legal Innocence)
คุณจะบริสุทธิ์โดยกฎหมายตอเมื่อคุณไดพิสูจนในทางกฎหมายแลวจริง ๆ อันนี้เปนความคิดตั้งแตสมัย
ใชจารตีนครบาล ตอใหคณุเปนคนดเีพยีงใด แตถาวนัหนึง่คณุเกดิพลาดพล้ังกระทําความผิด สงัคมกจ็ะ
ตดัสนิไปแลววาคณุคอืผูกระทาํความผดิ เพราะถาไมผดิเจาหนาทีค่งไมจบัคณุมา ในเมือ่ความคดิของคน
ทัว่ไปในสงัคมไมไดมองวาผูตองหาเปนผูบรสิทุธิต์ัง้แตแรก เจาหนาทีต่าํรวจกเ็ลยปฏบิตัใิหสอดคลองกบั
ความคิดของคนสวนใหญของประเทศ แตไมไดมองวาหลังจากน้ันเขาจะตองเผชิญชะตากรรมอยางไรบาง

ทั้งหมดนี้ จึงเปนเพียงเรื่องของหลักการ หลักคิด และวิถีทางปฏิบัติท่ีจะตองนําไปสังเคราะห
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีดวย คนทั่วไปมักจะเชื่อวากฎหมายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแกไขปญหาใหได
ทกุประการ ถามกีฎหมายในทกุเรือ่งยิง่เปนเรือ่งด ีแตปญหาอยูทีว่าเราไมไดคดิตอไปวากฎหมายดงักลาวนัน้
จะสามารถใชไดกับสังคมจริงหรือไม เชน ความเช่ือที่วาหากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวจะเพียงพอ
กบัการใชแกไขปญหาใหญของประเทศ แตรัฐธรรมนูญกลับถูกมองเปนเพียงเคร่ืองประดับบนแทนล้ําคา
ที่อยูไกลจากตัวเรา และสามารถทําลายไดงายที่สุดเพียงเพราะไมสามารถตอบสนองและนํามาใชแกไข
ปญหาไดอยางทีค่าดหวงั เราจึงสรางรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหมหลายฉบับแตก็ยังคงขาดการปลูกฝงแนวคิด
จติสาํนกึเกีย่วกบัหลกัการเรือ่ง “หลกัรฐัธรรมนญูนยิม” (Constitutionalism) กลาวคอื จติสาํนกึทีจ่ะใช
รฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษรใหเปนเครือ่งมอืขบัเคลือ่นรปูแบบการปกครองและกลไกอนัเปนโครงสราง
พื้นฐานในการจัดองคกร การบริหารรัฐอยางชัดเจนตอเน่ือง ซึ่งแนวความคิดดังกลาวจําเปนท่ีจะตอง
ถูกปลูกฝงอยูในจิตสํานึกของพลเมืองไทยเปนระยะเวลาอันยาวนานและถาวรตลอดไป. 

4-27-MAC6.indd   134-27-MAC6.indd   13 5/3/18   18:135/3/18   18:13

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตาํรวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ.

พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ที่ เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหาที่ผานมา

พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ : ในฐานะท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) ในท่ีน้ีจะขอกลาวถึงเร่ือง “กระบวนการ
ยุติธรรมเฉพาะในสวนของตํารวจ” ซึ่งเปนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
และใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งถือไดวาเปนตนธาร
ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศรวมถึงเปนผู ถือกฎหมาย
และบังคับใชกฎหมายมาตั้งแตตน ดังนั้น “ตํารวจ” จึงเปนองคการ
และอาชีพท่ีประชาชนคาดหวงัในการอํานวยความยติุธรรมใหเม่ือตองการ
ความเปนธรรม อยางไรกด็ใีนการปฏบิตังิานตามอาํนาจหนาทีข่องตาํรวจ
ในเรื่องการรับเรื่องรองทุกข สืบสวน สอบสวน เพื่อนําผูกระทําความผิด
มาลงโทษและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม และอํานาจหนาท่ีในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือใหสังคมอยู ในความสงบ
เรียบรอย และเพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินน้ัน 
ในบางคร้ังก็อาจสงผลกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ประกอบกับยังมีเจาหนาที่ตํารวจสวนหนึ่งไดใชอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายใหไวกระทําการในทางท่ีมิชอบ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ สงผลกระทบในดานลบ และสรางความเส่ือมเสียใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ แมวาเจาหนาท่ีตํารวจสวนใหญจะทุมเท
ทัง้แรงกายและแรงใจ เสียสละตอการทาํงาน เส่ียงอนัตรายในการปราบปราม
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อาชญากรรม และสรางภาพลักษณในทางบวกใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องโครงสรางและการบริหารจัดการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อาจถูกแทรกแซง
จากฝายการเมืองหรือกลุมผูมีอํานาจสงผลใหท่ีผานมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับการวิพากษวิจารณ
จากสังคมในแงมุมเชิงลบ จนกระทั่งอาจเกิดวิกฤตศรัทธาตอองคกรและเจาหนาที่ตํารวจ 

ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหพบวามีรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ
กับการปฏิรูปตํารวจเปนจํานวนมาก รวมถึงไดมีความพยายามในการปฏิรูปตํารวจตลอดมา
โดยความพยายามในการปฏิรูปตํารวจท่ีเห็นเปนรูปธรรม ไดแก การปฏิรูปตํารวจในสมัยรัฐบาลของ
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ 
ซึ่งมีพลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เปนประธานกรรมการ แตดวยขอจํากัดดานกรอบระยะเวลา
ของการทํางาน จึงอาจยังไมไดมีการนําแนวคิดดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
เน่ืองจากรัฐบาลหมดวาระและในเวลาตอมาประเด็นการปฏิรูปตํารวจก็ไดมีการหยิบยกข้ึนมาศึกษา
อีกครั้งในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดมีการจัดทําขอสรุป
ของการศึกษาเพ่ือใหรัฐบาลพิจารณาแตก็ยังไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตอยางใด จนมาถึง
รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งไดมีการบัญญัติเรื่องของการปฏิรูปไว 
๑๑ ดาน หนึ่งในนั้น คือ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนองคกรหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรมจึงไดรับการปฏิรูปในครั้งนี้ดวย รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ปฏิรูปกิจการตํารวจ สภาปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล และจัดทําเปนขอเสนอ
ตอการปฏิรูปตํารวจในครั้งนี้ไวหลายประเด็นดวยกัน

สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติใหแตงตั้ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยใหมีหนาที่และอํานาจท่ีสําคัญในการ
พจิารณาแกไขปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัตาํรวจในเรือ่งหนาที่ อาํนาจ และภารกจิของตาํรวจใหเหมาะสม 
การบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

และการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มหีลกัประกันวาขาราชการตํารวจ
จะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เหมาะสมแกภารกิจและการปฏิบัติหนาที่ ไดรับความ
เปนธรรมในการแตงต้ังและโยกยาย ซึง่ไดกาํหนดกรอบเวลาในการปฏิบตังิานตามหนาทีแ่ละอํานาจของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๑ เวนแตเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจที่เปนธรรมใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็นไดวาคณะกรรมการฯ มีกรอบระยะเวลาของการทํางานเพียง ๙ เดือนนับแต
วันท่ีไดรับการแตงต้ัง จึงไมสามารถดําเนินการศึกษาและวิเคราะหปญหาขององคกรตํารวจไดทั้งหมด
จึงตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ชดุตาง ๆ  เปนหลัก รวมถงึไดรวบรวมปญหาทีเ่กดิขึน้ใหม ๆ  เพือ่นํามาวิเคราะหและจดัทาํขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปตํารวจใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 โดยในการดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจนัน้ คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปตํารวจ
รวมจํานวน ๕ คณะ ประกอบดวย ๑) คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งผมเปนประธาน
 ๒) คณะอนุกรรมการดานการบงัคับใชกฎหมายและระบบการสอบสวนคดอีาญา มนีายธานศิ เกศวพทิกัษ 
อดีตรองประธานศาลฎีกา เปนประธาน ๓) คณะอนุกรรมการดานหนาที่อํานาจและภารกิจของตํารวจ 
มีนายมนุชญ  วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน ๔) คณะอนุกรรมการ
ดานรับฟงความคิดเห็น มีพลเอก อิทธิพร  ศุภวงศ อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธาน และ 
๕) คณะอนกุรรมการดานวิชาการ มศีาสตราจารย ดร.ศภุชัย  ยาวะประภาษ อดีตคณบดคีณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน 

 จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดีนั้นมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร

 พลเอก บญุสราง  เนยีมประดิษฐ : การปฏิรปูตํารวจของตางประเทศนัน้ คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการ ไดรวบรวมและนาํเสนอตอคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยุตธิรรม (ตาํรวจ)
ซึ่งมีกรณีศึกษาของหลายประเทศที่นาสนใจ อาทิ เยอรมนี สิงคโปร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 

โดยกรณีการปฏิรูปตํารวจของประเทศเยอรมนี ไดมีการปฏิรูปตํารวจดวยการฝกใหนํา
ความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติดวยตนเอง ฝกใหนักเรียนตํารวจรูจักการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 
หลักการดานสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ ใหอํานาจตํารวจระดับปฏิบัติการเพิ่มข้ึน 
เพ่ิมระยะเวลาการศึกษาอบรมจากเดิม ๑ ป เปน ๒ ปคร่ึง โดยรัฐลงทุนใหตํารวจในดานเงินเดือน 
คาตอบแทน สวัสดิการ เพ่ือใหตํารวจสามารถเล้ียงชีพและอยูในสังคมไดอยางดี รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงานใหอยางเพียงพอและในสวนกรณีของประเทศสิงคโปรนั้น ไดมีการแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ตํารวจ การจัดโครงสรางกระจายอํานาจ การใหเจาหนาที่ตํารวจ
ลงไปในพืน้ท่ีเพ่ือใหใกลชดิกับประชาชน โดยชมุชนจะตองมสีวนรวมกบัตํารวจในการปองกนัอาชญากรรม 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผูนําชุมชนจะรวมกับตํารวจเพื่อระบุปญหาและวิธีการแกไข รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจอยางเพียงพอ

ในขณะที่กรณีของประเทศอังกฤษ ไดมีคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งแตงตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย โดยมีโครงสรางประกอบดวยกรรมการที่ไมมีประวัติเกี่ยวของกับตํารวจ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหา รับฟงขอรองเรียนจากประชาชน
ในระดับรากหญา รวมถึงพิจารณาเร่ืองการสอบสวนเพ่ือใหความเปนธรรมแกประชาชน สําหรับกรณี
การปฏิรูปตํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐนิวยอรก มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
รองทุกขจากประชาชนที่เปนองคกรอิสระ โดยไมไดเปนหนวยงานของนายกเทศมนตรีซ่ึงมีโครงสราง
ประกอบดวยกรรมการซึง่ไดรบัการแตงตัง้จากผูบญัชาการตาํรวจนวิยอรก กรรมการซึง่ไดรบัการแตงตัง้
จากสภาเทศบาล และกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจากนายกเทศมนตร ีมอีาํนาจสอบสวน ไตสวน ศกึษา คนควา 
และเสนอแนะ เพื่อรับฟงคํารองทุกขที่มีตอตํารวจนิวยอรกซึ่งถูกกลาวหาวาใชอํานาจโดยมิชอบ 
ไมสุภาพเรียบรอย หรือใชภาษาที่หยาบคาย เปนตน 

ซึ่งจากตัวอยางกรณีศึกษาการปฏิรูปตํารวจของตางประเทศดังกลาว คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการไดมีขอเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) หลายประการ เชน 
การกระจายอํานาจบริหาร การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานตํารวจ 
การสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตํารวจ การถายโอนภารกิจท่ีไมใชงาน
ของตํารวจโดยตรง การปรับปรุงพัฒนาระบบงานสอบสวน พัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
การปรับปรงุเงนิเดอืนคาตอบแทน พฒันาระบบสรรหา การผลิตบุคลากรตํารวจ สงเสรมิความกาวหนา
ของตํารวจชั้นประทวน และจัดตั้งหนวยงานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรม เปนตน
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนัไดมกีารดําเนนิการ
อยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : การทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) จะเหลือระยะเวลาประมาณ ๓ เดอืน โดยจะสิน้สดุลงในตนเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ ซึ่งการทํางานสวนใหญไดมีความคืบหนาตามลําดับ และเห็นวางานทุกอยางนาจะเสร็จทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

ในสวนของขอเสนอที่จะสงใหคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเร่ือง
การแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจซ่ึงเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการเนื่องจากตองแลวเสร็จ
ภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) 
ก็ไดสงรายงานการดําเนินการการเสนอรางแกไขกฎหมายเรื่องการแตงต้ังโยกยายขาราชการ
ตํารวจและการพิจารณาบําเหน็จความชอบเล่ือนเงินเดือนไปยังคณะรัฐมนตรีโดยมีสาระสําคัญ
คือ การปรับปรุงโครงสรางอํานาจคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ใหเปนองคกร
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร โดยยกเลิกอํานาจการคัดเลือกแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ใหเปนองคกรกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
งานบุคคลและตรวจสอบการใชอํานาจ รวมถึงใหอํานาจพิจารณาคัดเลือกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

สําหรับโครงสรางของ “ก.ต.ช.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
เปนรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
ผูบญัชาการทหารสูงสุด และผูอาํนวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูบญัชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ

สวนโครงสรางของ “ก.ตร.” ประกอบดวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธาน 
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการ
ตาํรวจแหงชาต ิเปนกรรมการโดยตาํแหนง รวมถงึผูทรงคณุวฒุทิีไ่มเคยเปนตาํรวจ เขามาเปนกรรมการ
ในการพิจารณาตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กอนนําเสนอนายกรัฐมนตรี 

การปรับปรุงในคร้ังน้ีเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของตํารวจ ทั้งน้ี เม่ือมีการปฏิรูป
แลวเช่ือวาปญหาการซ้ือขายตําแหนงนาจะไดรับการแกไขไปในทางท่ีดีขึ้น เพราะการปฏิรูป
จะออกแบบใหคนดีเขามาเปนผูมีอํานาจและไมใหคนไมดีเขามาเปนผูใชอํานาจ ดังท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพธิเีปดงาน
ชมุนุมลูกเสือแหงชาต ิณ คายลูกเสือวชิราวธุ จงัหวัดชลบรุ ี๑๑ ธนัวาคม ๒๕๑๒ ความวา “ในบานเมอืงน้ัน
มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากนี้ ในการเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมี
สาระสําคัญในการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข (ก.รท.) ประกอบดวย ขาราชการ
ตํารวจผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการจํานวน ๘ คน ประกอบดวย 
รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ไดรับมอบหมาย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม
เปนที่ประจักษ ไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน จํานวน ๓ คน รวมทั้งผูเคยเปนขาราชการตํารวจ
ในตาํแหนงตัง้แตผูบญัชาการหรอืตาํแหนงเทยีบเทาขึน้ไป ๔ คน ใหผูบญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ เปนเลขานุการ และผูบังคับการหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ืองราว
รองทุกขของขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ซึ่ง ก.รท. มีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกข
ของขาราชการตํารวจ หากมีเร่ืองรองเรียนจากขาราชการตํารวจใหถือคําวินิจฉัยของ ก.รท. เปนท่ีสุด 
และใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แลวแตกรณี ในการสั่งการเยียวยา
และแกไขหรือดําเนินการตามสมควร เชน หากมีการโยกยายไมเปนธรรม และตรวจสอบพบวา
เปนเร่ืองจริงใหมีการเยียวยาหรอืใหบคุคลนัน้กลบัไปดาํรงตาํแหนงเดมิ หรือจัดหาตําแหนงท่ีเหมาะสม
ตอไป

สําหรับประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ คือ เร่ืองการปฏิรูประบบงานสืบสวนสอบสวน 
โดยไดมีการเสนอรางกฎหมายแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะปรับปรุง
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอยางเปนระบบ เชน การสอบสวนคดีจะตองทําโดยพนักงานสอบสวน
ที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถเปนสําคัญ รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบถวงดุล 
ทั้งนี้ ยอมรับวามีความซับซอน เพราะตองใหสอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๒๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

ที่มีนายอัชพร  จารุจินดา เปนประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมดวย ฉะน้ัน
ในสวนของคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) จะเนนการสรางการถวงดลุ
การสืบสวนสอบสวนภายในของตํารวจดวยกันเองเปนหลัก เชน การเขาสูตําแหนงของผูบังคับบัญชา
วาควรจะตองมคีวามเหมาะสมหรือไม อยางไร เพือ่ไมใหกระทบตอผูใตบงัคบับญัชาทีเ่ปนพนักงานสอบสวน 
รวมถึงการใหพนักงานสอบสวนสามารถมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานในสายงานของตนเองได 
โดยไมตองพ่ึงอํานาจของผูมีอิทธิพล โดยอาจจะกําหนดใหผูบังคับบัญชาท่ีจะเขามาควบคุมพนักงาน
สอบสวนจะตองมาจากสายงานเดียวกัน ซึ่งถาทําไดเชนน้ีจะทําใหพนักงานสอบสวนสามารถเติบโต
ไดถึงระดับสูงสุดในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ทั้งนี้ ในสวนระยะเวลาการทํางานที่เหลืออยู คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) จะไดเรงสรุปและนําเสนอรายงานการดําเนินการการเสนอรางแกไขกฎหมาย
ในเร่ืองอ่ืน ๆ  เชน หนาท่ีอํานาจและภารกิจของตํารวจ การบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เปนตน 
เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : หากไดศึกษาประวัติศาสตรการปฏิรูปตํารวจ
ในประเทศไทย จะพบวา ในการปฏริปูตํารวจ เรือ่งของการปรบัโครงสรางองคกรจะตองมกีารดาํเนนิการ
แทบจะทุกคร้ัง เน่ืองจากมีความสําคัญอยางมากท่ีตองดําเนินการเปนอันดับแรก ซึ่งประเด็นอ่ืน ๆ 
ก็จะอยูในเร่ืองโครงสรางองคกรแตจะเปนสวนยอย ๆ ที่จะตองดําเนินการดวยเชนกัน ไดแก การวาง
แนวทางมาตรฐานการแตงต้ังโยกยายขาราชการตาํรวจหรอืการบรหิารงานบุคคล การปฏิรปูงานสอบสวน 
การถายโอนภารกิจ การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน การปองกันการทุจริต การสรางกลไก
การตรวจสอบ การแกไขปญหาวัฒนธรรมองคกร การแกไขปญหาดานพฤติกรรมระดับปจเจกบุคคล
ของตํารวจ และการปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการเจาหนาที่ตํารวจใหมีความเหมาะสม ซึ่งหาก
ดําเนินการปฏิรูปอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตํารวจใหมีความเขมแข็ง 
และมคีณุภาพ ตอบรบักระบวนการยตุธิรรมระดบัชาตปิญหาตาง ๆ  ขององคกรตาํรวจไทยหรอืสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติก็จะไดรับการแกไขใหดีขึ้น ทั้งนี้ เรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหน่ึงก็คือประชาชน ประชาชน
ก็ตองไมมองวาเจาหนาท่ีตํารวจเปนฝายตรงขาม เพราะเมื่อถอดเครื่องแบบ ตํารวจก็คือประชาชน
คนหนึ่ง ตํารวจท่ีดีเขาก็ดูแลทุกขสุขประชาชน พิทักษสันติราษฎร ซึ่งหากประชาชนเปดใจ เขาใจ 
และใหความรวมมือในการทาํงานของตํารวจโดยปราศจากอคต ิเชือ่วาองคกรตํารวจจะกลับมาเปนองคกร
ที่เปนที่พึ่งของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปริญญาโทดานกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.) 
Howard University สหรฐัอเมรกิา, ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม และเลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม.

นายสราวุธ เบญจกุล 
๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ทีเ่กดิขึน้ในอดตีและปจจบุนัเกีย่วกบัเรือ่งกระบวนการยตุธิรรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหาที่ผานมา

นายสราวุธ เบญจกุล : กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจ
ทีส่าํคญัของรฐัสมยัใหม โดยมวัีตถปุระสงคของการดาํเนินงานเพือ่รกัษา
ความสงบเรียบรอยในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทย
ผานการปฏิรูปในเชิงระบบมาแลวหลายครั้ง คร้ังสําคัญ คือ เม่ือมีการ
ปฏิรูปกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอมาคือ เม่ือมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
การปฏริปูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นี้
กลาวไดวาเปนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคร้ังสําคัญอีกคร้ัง
ในประวัติศาสตรของประเทศไทย

กอนอืน่ตองทาํความเขาใจวาเมือ่พดูถงึการปฏริปู ไมไดหมายความวา
ระบบที่ดําเนินการมาแตเดิมนั้นมีขอบกพรองในทุกสวนงานจนยอมให
ดําเนินการตอไปไมได แตดังที่ไดกลาวมาแลววา ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ปกตขิองทกุหนวยงานอยูแลว ดงัจะเหน็ไดวามกีารแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรมปละหลายฉบบัซึง่ลวนมวีตัถปุระสงค
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมท้ังส้ิน ซึ่งการพัฒนา
การดําเนินงานเปนระยะอยางตอเน่ืองน้ีอาจกลาวไดวาเปนการปฏิรูป
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๒๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

ในความหมายอยางกวางที่เขาใจกันอยูโดยทั่วไป โดยมักกลาววากระบวนการยุติธรรมมีปญหาที่ตอง
ปฏิรูปในเร่ืองนั้นเรื่องนี้ เชน ความลาชา ความถูกตองในการดําเนินการ การเลือกปฏิบัติ ผูตองขัง
ลนเรือนจํา เปนตน

ในสวนของศาลยุติธรรมเองมีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ หากพบวา
กฎหมายท่ีใชอยู มีข อขัดของหรือมีความจําเปนตองมีกฎหมายใหมก็จะเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
ในชวงหลายปทีผ่านมา ศาลยุตธิรรมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพือ่ปรับระบบและกระบวนงาน
ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนมาอยางตอเนื่องเพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม เชน การปรับระบบอทุธรณฎกีาเพือ่ทําใหเกิดความรวดเรว็
ในการพิจารณาคดี แตยังคงรักษาความถูกตองเปนธรรมของการดําเนินคดีเอาไว การจัดต้ังแผนกคดี
คามนุษยขึ้นในศาลอาญา และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหมีแผนก
หรือศาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะประเภทคดีเพื่อใหสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และเหมาะสมกับคดีคามนุษยและคดีทุจริตที่ใช “วิธีพิจารณาแบบไตสวน” 
การเรงรัดการพิจารณาคดีทั้งในศาลช้ันตน ศาลช้ันอุทธรณ และศาลฎีกา โดยท่ีผานมาศาลช้ันตน
และศาลช้ันอุทธรณสามารถพิจารณาพิพากษาคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนไดเกินกวา
รอยละ ๙๕ และ ในป ๒๕๖๑ นี ้ทานชีพ จลุมนต ประธานศาลฎีกา มนีโยบายเรงรดัการพิจารณาในศาลสงู 
โดยมีเปาหมายใหการพิจารณาคดีในศาลช้ันอุทธรณแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน สวนศาลฎีกา
ใหพิจารณาแลวเสร็จภายใน ๑ ป จึงเห็นไดวาการดําเนินงานของศาลยุติธรรมที่ผานมาก็มีทิศทาง
สอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ง. อยูแลว
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปในความหมายอยางแคบแลว ยอมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และวิธีทํางานโดยมองภาพรวมท้ังระบบ เชน การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็จะมีจุดเนนที่มิติ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของกระบวนการยุติธรรมเชนการใหศาลเปนผูออกหมายจับ
หมายคน การพิจารณาคดีตอเนือ่งและครบองคคณะ เปนตน สวนการปฏริปูตามรฐัธรรมนญู ๒๕๖๐ นี้ 
เกิดจากแนวคิดวากระบวนการยุติธรรมตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ที่มุงไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development goals) ขององคการสหประชาชาติที่เนนยํ้า
ถึงการแยกออกจากกันไมไดระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประเทศ 
เม่ือบริบทภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนไป กระบวนการยุติธรรมจึงตองมีการปรับตัวเพ่ือให
สอดคลองกันดวย

จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเรจ็และเปนแบบอยางทีด่นีัน้ มแีนวทางการดาํเนนิการ
อยางไร

 นายสราวธุ เบญจกลุ : การปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมเปนสิง่ทีด่าํเนนิการในทกุประเทศ 
แมในประเทศทีย่อมรับวาเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น สหราชอาณาจกัร และประเทศ
อืน่ ๆ  ในยุโรป กย็งัคงมกีารประกาศแผนหรอืนโยบายดานการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมอยางตอเนือ่ง
ทกุรฐับาล จงึตอกยํา้ใหเหน็วาการปฏริปูในความหมายของการพฒันาการดาํเนนิงานนัน้เปนสิง่ทีต่องทาํ
อยางตอเนื่อง มิใชปฏิรูปในครั้งหนึ่งแลว จะคาดหมายวากระบวนการยุติธรรมจะไมตองถูกปฏิรูปอีก 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในแตละประเทศแตกตางกันออกไปทั้งเปาหมาย เนื้อหา
และวธีิการปฏรูิป และความสาํเรจ็ของการปฏรูิปในแตละประเทศขึน้อยูกับหลายปจจยัประกอบกนั 
ยากจะกลาวไดวามสีตูรสาํเรจ็วาหากจะปฏริปูใหสาํเรจ็จะตองใชวธิกีารใด ตวัอยางเชน บางประเทศ
สามารถปฏิรูปใหประสบความสําเร็จได โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเปนผูริเร่ิมดําเนินการ
ปฏิรูปเอง เชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางแพงในอังกฤษชวงป ๒๐๐๐ หรือการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางแพงในสกอตแลนดเม่ือป ๒๐๑๕ ที่ตางริเริ่มโดยศาลยุติธรรมของประเทศ
นัน้ ๆ  ทัง้สิน้ แตกม็ขีอสงัเกตวาการปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรมในเร่ืองอืน่ ๆ  ขององักฤษและสกอตแลนด 
หากรัฐบาลไมเปนผูริเร่ิมก็จะไมประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีบางประเทศตองอาศัยการจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูประดับชาติข้ึนโดยรัฐบาล จงึจะสามารถผลกัดนัการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมได เชน 
เมือ่จะเขาสูสหสัวรรษ (millennium) ใหม รฐับาลญีปุ่นแตงตัง้คณะกรรมการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม
(Justice System Reform Council) ขึน้ในป ๑๙๙๙ ประกอบไปดวยบุคคลนอกกระบวนการยุติธรรม
ทั้งสิ้น เม่ือคณะกรรมการทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอปฏิรูปในป ๒๐๐๑ แลว รัฐบาลไดจัดตั้ง
หนวยงานมาผลักดันประเด็นปฏิรูป โดยผูปฏิบัติงานสวนใหญในหนวยงานดังกลาว คือ ผูพิพากษา
และอัยการ และตอมามีการออกกฎหมายกําหนดวิธีการจัดทําแผนและขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยมีการ
ประกาศใชกฎหมายเพื่อเริ่มดําเนินการตามประเด็นปฏิรูปตั้งแตป ๒๐๐๔ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

แตมีหลายขอเสนอปฏิรูปที่ไมไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของจึงไมไดดําเนินการ โดยตัวอยางสิ่งที่
ดําเนินการปฏิรูปสําเร็จ คือการนําระบบผูพิพากษาสมทบ (saiban-in) มาใชในคดีอาญา ซึ่งเพิ่งเริ่มใช
ในป ๒๐๐๙ คอื ๑๐ ป หลงัมขีอเสนอจากคณะกรรมการปฏริปูใหนาํระบบดังกลาวมาใช โดยนักวชิาการ
บางสวนเห็นวา หากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีสวนรวมกับการปฏิรูปตั้งแตตน การปฏิรูป
กค็งจะเริม่ดําเนินการไดกอนหนาน้ัน นอกจากนัน้มีขอสังเกตเพิม่เติมวา ภายหลงัการปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรมครั้งสําคัญในป ๑๙๙๙ แลว ในป ๒๐๑๐ สังคมญี่ปุนเรียกรองใหมีการปฏิรูปอีก รัฐบาลญี่ปุน
จึงประกาศนโยบายใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกในหลายประเด็น รวมทั้งประเด็นที่ทําการ
ปฏิรูปไปกอนหนานั้นดวย

บทเรียนสําคัญจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของตางประเทศคือ ไมมีรูปแบบวิธี
การปฏิรูปใดที่เหมาะกับทุกประเทศ แมในประเทศเดียวกัน ในแตละเรื่องและประเด็นปฏิรูป
อาจเหมาะสมกับวิธีการท่ีแตกตางกัน คือไมมีสิ่งท่ีเรียกวา one size fits all แตละประเทศ
ตองเขาใจวัฒนธรรมทางกฎหมาย สังคมและการเมืองในประเทศของตนแลวออกแบบกลไกการปฏิรูป
ทีส่ามารถผลักดันใหประสบความสาํเรจ็ได และหวัใจสาํคัญของความสาํเรจ็นาจะอยูทีก่ารใหหนวยงาน
ซึง่จะตองถูกปฏิรปูรบัรูความสาํคญัของการปฏริปู และมสีวนกําหนดทิศทางกบัวธิกีารปฏิรปู เพือ่ใหเกดิ
ความรูสึกเปนเจาของการปฏิรูป มิฉะนั้นจะนําไปสูความลมเหลว หรืออยางนอย คือ ความลาชา
ในการปฏิรูป

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนัไดมกีารดําเนนิการ
อยูในข้ันตอนใด และในทัศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

 นายสราวธุ เบญจกุล : คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมทีจ่ดัต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําราง
แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเสร็จส้ินต้ังแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา 
เมื่อรางแผนผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมรวมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับแลว ก็จะมีผลใชบังคับซ่ึงคาดวาไมเกิน
ตนเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

รางแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมมีขอเสนอใหดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมใน ๑๐ ประเด็น โดยมีหัวขอและกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ดังนี้ 

ประเดน็ปฏริปูท่ี ๑ การกําหนดระยะเวลาดาํเนนิงานในทกุข้ันตอนของกระบวนการยตุธิรรม
ทีช่ดัเจนเพ่ือใหประชาชนไดรบัความยตุธิรรมโดยไมลาชา มกีจิกรรมปฏิรปูทีส่าํคญั คอื ใหหนวยงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ สรางกระบวนการ
รับเรื่องรองเรียนมีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเปนระยะและสรางระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดําเนินการใหประชาชนทราบ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไก
ชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชน
เขาถงึกระบวนการยตุธิรรม มกีจิกรรมการปฏิรปู
ที่สําคัญ คือ กําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือ
และคุมครองผูเสยีหาย พยาน ผูตองหาและจาํเลย
ในการดําเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมี
ทนายความชวยเหลอืคด ีปรับปรงุระบบประกนัตัว 
การพัฒนาและสงเสริมระบบการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
ช องทางในการเข าถึงกระบวนการยุติธรรม
และสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากลไก
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา มีกิจกรรมการปฏิรูป
ที่สําคัญ คือนําระบบประเมินความเสี่ยงมาใช
ทดแทนการเรียกทรัพยสินเป นหลักประกัน
เพิ่มมาตรการลงโทษที่หลากหลาย นําโทษปรับตามความสามารถในการชําระ (day fines) มาใช 
และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องหนี้และสัญญาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนาระบบบําบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษมีระบบการ
กําหนดโทษที่โปรงใสและไดสัดสวนยิ่งขึ้น มีระบบยุติคดีอาญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลการใชดุลพินิจ
ที่เหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือใหมีการตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการอยางเหมาะสม มกีจิกรรมการปฏริปูทีส่าํคญั คอื กาํหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผูรวมกระทําความผิดเปนพยาน และใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
เพิม่เตมิ

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖  การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย
ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ กําหนดระยะเวลาในการ
สงสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบสํานวน และบูรณาการความรวมมือเพ่ือแกปญหาขอขัดของท่ีอาจเกิดจากการประสานงาน
ที่ลาชา
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จุลนิติ

ประเดน็ปฏิรปูที ่๗ การพฒันาระบบการสอบสวนเพือ่สรางความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัหินาที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ใหผูเสียหายสามารถ
รองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตํารวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซงหรือครอบงํา
การใชดุลพินิจในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวน และจัดต้ังหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุด
มีหนาที่วิเคราะหคําพิพากษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ประเดน็ปฏิรปูที ่๘ การปฏิรปูระบบนติวิทิยาศาสตรเพือ่ความถกูตองสมบรูณของขอเท็จจรงิ
แหงคด ีมกีจิกรรมการปฏิรปูทีส่าํคญั คอื จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่กาํหนดมาตรฐานกลางการปฏิบตังิาน
และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
ที่เพียงพอและมีความเปนอิสระและพัฒนาหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ในกระบวนการยุตธิรรมเพือ่มุงอาํนวยความยตุธิรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มกีจิกรรม
การปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคตอการอํานวยความยุติธรรม
โดยสะดวกรวดเร็ว นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน 
และกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ปรับปรุงเขตอํานาจศาลและกฎหมาย
เพือ่ใหรองรับการคาระหวางประเทศ เพิม่ประสิทธภิาพในการบงัคบัคด ีและพัฒนางานอนญุาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ

แมการยกรางแผนการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมจะมีความยากในการดําเนนิการ
เพราะตองศึกษาวิเคราะหข อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีจัดทําโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งของไทยและตางประเทศ กับตองรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชน
ตามเงือ่นไขของกฎหมาย โดยตองดาํเนนิการทุกขัน้ตอนใหแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วนั แตสิง่ทีย่ากมากกวานัน้
คือ การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญ ในเบื้องตนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเห็นวาการปฏิรูป
จะประสบความสําเร็จได ตองไมใชการปฏิรูปที่หนวยงานผูปฏิบัติรูสึกวาเปนการ “ถูกบังคับใหทํา
จากภายนอก” แตตองมีการสรางความรบัรูการปฏิรปูข้ึนในองคกรแตละองคกร โดยตองมีการกําหนด
ผู ประสานงานกลางในแตละหนวยงานที่จะประสานงานอยางใกลชิดกับคณะกรรมการในการ
ทาํความเขาใจแผนการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยุตธิรรมในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับหนวยงานของตน 
แมในชั้นของการยกรางแผน คณะกรรมการจะทําความเขาใจและสรางความรับรูกับหนวยงานตาง ๆ
ไวแลวในระดับหนึ่ง แตเน่ืองจากการขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรมจะตองมีการพิจารณารายละเอียด
การดําเนินการในแตละเรื่อง ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคือแตละหนวยงานอาจตีความเรื่อง
และกิจกรรมปฏิรูปตามแผนไปในทิศทางที่ ไม สอดคลองกับเจตนารมณของคณะกรรมการ 
ดังนั้น นอกจากการมีผู ประสานงานกลางแลว ยังตองมีการจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนแผน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(implementation guide) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันอีกดวย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
อยูระหวางดาํเนนิการกาํหนดกลไกการขบัเคลือ่นแผนทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ตลอดจนพจิารณาแนวทาง
การสรางความรับรูและความเขาใจรายละเอียดของแผนแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนดวย

ในประเด็นเก่ียวกับรางกฎหมายท่ีจําเปนตอการดําเนินการปฏิรูปตามแผนน้ัน ในรางแผน
ไดระบุรางกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการไวมากกวา ๔๐ ฉบับ โดยระบุสาระสําคัญโดยสังเขป
ของกฎหมายแตละฉบับไวดวย ซึ่งกฎหมายตาง ๆ นั้นมีทั้งที่ในแผนกําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมตองดําเนินการเอง เชน กฎหมายเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลา
ในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายท่ีแตละหนวยงานตองเปนผูยกรางขึ้น เก่ียวกับกฎหมายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการน้ัน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งคาดวาสามารถยกราง
และประกาศใชไดภายในป ๒๕๖๑ นี้ สวนกฎหมายที่หนวยงานตองยกรางขึ้นนั้น ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคงขึ้นอยูกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 นายสราวุธ เบญจกุล : สดุทายนีอ้ยากจะฝากวาการปฏริปูนัน้ไมใชเรือ่งของคณะกรรมการ
ปฏิรูป รัฐบาล หรือหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเทาน้ัน จึงไมอยากใหมองเปนเรื่องของอํานาจ 
การแทรกแซงการทํางาน หรือมองวาใครจะไดเครดิตหากปฏิรูปสําเร็จ หรือใครตองรับผิดชอบ 
หากทําไมสําเร็จ เพราะที่ผานมาก็ไมมีใครตั้งคําถามวาประเด็นปฏิรูปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
และแผนการปฏิรูปน้ันเปนส่ิงท่ีไมควรดําเนินการ ความสําเร็จของการปฏิรูปตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเปนท่ีนายินดีวาแตละหนวยงาน
รวมทัง้ศาลยตุธิรรม มกีารเตรยีมการเพือ่รองรบัการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมเอาไวแลว 
ตัง้แตกอนมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญู และโดยท่ีประชาชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ือมวลชน
ตองมสีวนในการกาํกบัตดิตามการดาํเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมดวย 
การสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของแผนใหกวางขวางและทัว่ถงึมากทีส่ดุจงึมคีวามจาํเปน
เปนอยางย่ิง ที่ผานมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมพยายามสรางและ
รักษาบรรยากาศของความรวมมือและมีสวนรวมในการปฏิรูปตั้งแตขั้นตอนของการจัดทําแผน 
จึงคาดวาหากสามารถรักษาบรรยากาศเชนนี้ไดอยางตอเนื่องคงสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง.
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คําคมคาคม

จุลนิติ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และอาสาสมัครพลเรือน 

ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เน่ืองในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก

วันอังคารท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

๒๘

 “...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน
อนัเปรียบไดกบัอวยัวะท้ังปวงท่ีประกอบกันข้ึนเปนชีวติ
รางกาย ชวีติรางกายดาํรงอยูได เพราะอวยัวะใหญนอย

ทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง

กด็าํรงอยูได  เพราะสถาบันตาง ๆ  ตัง้มัน่ และปฏบิตัหินาที่

ของตน ๆ โดยพรอมมลูอยางนัน้...”
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

   อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....      

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
   ๑.   เหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหใชบังคับกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึง
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปนยุทโธปกรณที่ใชในราชการทหาร
   ๒. กําหนดหามมิใหผูใดทิ้งซากผลิตภัณฑในที่สาธารณะ ที่รกรางวางเปลา หรือทิ้งปะปนกับ
ขยะมูลฝอย
   ๓. กาํหนดหามมใิหผูใดรบัคนื จดัเกบ็ หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ เวนแตจดัทาํโดยศนูยรบัคนื
ซากผลติภณัฑทีไ่ดจดัตัง้และขึน้ทะเบยีนตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด ซึง่ศนูยรบัคนื
ซากผลิตภัณฑอาจจัดตั้งโดยผูผลิต ผูผลิตรวมกับผูผลิตรายการอื่น หรือใหผูจัดจําหนายหรือผูใด
ดําเนินการแทน หรือทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการแทน ทั้งนี้ ภายใต
การควบคุมดูแลของผูผลิตหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
   ๔. กําหนดใหผูผลิตมีหนาที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 
ไมวาจะเปนของผูผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑที่มีการนําเขาจากตางประเทศหรือที่ไมมียี่หอ
หรือเคร่ืองหมายการคาใด ๆ หรือที่ผู ผลิตเลิกดําเนินกิจการแลวดวย และผูผลิตตองจัดทําแผน
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเสนอตอกรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
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   ๕. กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษจัดทําและเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ซากผลิตภัณฑท่ีถูกตองและเหมาะสมเพ่ือใหประชาชน ผูประกอบการ หรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และจัดใหมีศูนยประสานงานและเผยแพรความรูและขอมูลซากผลิตภัณฑ
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑและสถานที่ตั้งของศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ
   ๖. กาํหนดใหเจาหนาทีม่อีาํนาจเขาไปในศนูยรบัคนืซากผลติภณัฑ หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ  
ที่ใชขนสงซากผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูผลิต ผูจัดตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ หรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา
   ๗. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดตาง ๆ

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบญัญตักิารปองกนัและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน พ.ศ. ....    

        คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณารางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขไดพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลว โดยกระทรวงแรงงานไดยกรางกฎกระทรวง
กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และการดําเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนของลกูจาง พ.ศ. .... เพือ่คุมครองลกูจางทีม่อีายไุมถงึยีส่บิปบรบิรูณ
และกระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีสัดสวนชายและหญิงที่ใกลเคียงกัน และใหมีผูแทนจากองคกร
พฒันาเอกชนรวมดวยตามขอสงัเกตฯ ดงักลาวแลว สาํหรบัการจดัทาํกระบวนการคุมครองหรอืแนวทาง
ปฏิบัตเิกีย่วกบัการปองกนั ชวยเหลอื แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดการรับเร่ืองรองเรียนปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทํารางข้ันตอน
การสงตอเร่ืองรองทุกขและรองเรียนตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังติดตามการรับเร่ืองรองเรียนดวย นอกจากน้ี ในการกําหนดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดยกรางกฎกระทรวง
การจัดสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. .... โดยคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและวัยรุนดวยแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   [มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
   ที่มีความสัมพันธกัน (Transfer pricing)]   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน 
(Transfer pricing)] ของกระทรวงการคลังที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกันมิไดจัดทํา 
หรอืยืน่รายงาน เอกสารหรอืหลกัฐานตอเจาพนกังานประเมนิภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืยืน่รายงาน 
เอกสารหรือหลักฐานโดยแสดงขอมูลไมถูกตองครบถวนโดยไมมีเหตุอันสมควร
   ๒. กําหนดใหเจ าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน ใหไดจํานวนรายไดท่ีพึงไดรับและรายจายท่ีพึงไดจาย
เสมือนวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไดรับและไดจายตามน้ัน เพ่ือใชคํานวณกําไรสุทธิ
ที่ตองเสียภาษี หรือเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี
   ๓. กาํหนดใหบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีม่คีวามสมัพนัธกนัจดัทาํรายงานขอมลูเกีย่วกบั
ความสัมพันธระหวางกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด และยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอมกับการยื่นรายการภายในกําหนดเวลา
   ๔. กําหนดใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจสงหนังสือแจงความแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน ใหย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับ
การวิเคราะหขอกําหนดของธุรกรรมระหวางกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหาปนับแต
วันที่ไดยื่นรายงานขอมูล
    ๕. กาํหนดใหบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีม่รีายไดจากการประกอบกจิการหรอืเนือ่งจาก
การประกอบกจิการในรอบระยะเวลาบญัชไีมเกินจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา
สามสิบลานบาท ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
   ๖. กาํหนดใหใชบงัคบัสาํหรบัเงนิไดของบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคล ซึง่รอบระยะเวลาบญัชี
เริ่มในหรือหลังวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
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   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
   รางพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุ
   กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กสทช. จะไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการกําหนด
สาขาความรูความเช่ียวชาญของกรรมการ กสทช. และจะไดปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ หากเกิดปญหาเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซึ่ง กสทช. ตอไป สําหรับการนํากลไก
การเปดเผยทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาใชบังคับกับ กสทช. นั้น เห็นวาเปนอํานาจ
ของ ป.ป.ช. และควรเปนมาตรฐานเดยีวกบัองคกรอืน่ท่ีมสีถานะเดยีวกบั กสทช. ซึง่ขณะน้ียงัไมมมีาตรการ
ทีก่าํหนดใหตองเปดเผยตอสาธารณะแตอยางใด สวนการแกไขปรับปรุงองคประกอบ ทีม่า และอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลืน่ความถีฯ่ มผีลบงัคบัใชแลว หากเหน็ควรปรบัปรุงจะไดดาํเนนิการตอไป นอกจากนี ้การจดัใหมแีผน
การประมลูคล่ืนความถีใ่นแตละยาน การจัดใหมกีารประมลูคล่ืนความถีเ่ปนการลวงหนากอนใบอนญุาต
สิ้นอายุ การกําหนดหลักเกณฑการกํากับการใชคลื่นความถี่เพิ่มเติม เชน การเรียกคืนคลื่นความถี่ 
การปรับปรุงกฎหมายของดาวเทียมสื่อสารใหมีความชัดเจน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
มาประมวลเปนกฎหมายฉบับใหม ขณะนี้อยูระหวางสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
และเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กรณีกอนส้ินวาระการดํารงตําแหนงของ กสทช. 
วาควรพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนของ กสทช. โดยเทียบเคียงอัตราคาตอบแทน
กบัองคกรอ่ืน ตามทีก่ระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมเสนอ และแจงใหสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๓๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติว าดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน                         
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดบทนิยาม “ทรัพยอิงสิทธิ” หมายความวา การท่ีเจาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปน
เจาของทีดิ่นทีมี่โฉนดและเจาของหองชดุ บคุคลหนึง่ เรยีกวา ผูใหทรพัยองิสทิธ ิตกลงใหบคุคลอกีคนหน่ึง
เรียกวา ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ มีสิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้น และมีหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบญัญตันิี ้ โดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิตกลงจายคาตอบแทนการใชประโยชนนั้นใหแกผูใหทรัพย
อิงสิทธิ
   ๒. กําหนดใหการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ ป
   ๓. กาํหนดใหเมือ่มกีารจดทะเบยีนทรพัยองิสทิธแิลวใหพนกังานเจาหนาทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง
ทรัพยอิงสิทธิ โดยทําเปนคูฉบับสามฉบับ ซึ่งการออกแบบหนังสือรับรองนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
   ๔. กําหนดสิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิไว ดังนี้
      ๔.๑ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถนําทรัพยอิงสิทธิออกใหเชา ขาย โอน หรือตกทอด
แกทายาทได และนําไปใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได
      ๔.๒ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถดัดแปลง ตอเติม ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางได 
โดยมจิาํตองไดรบัอนญุาตจากผูใหทรพัยองิสทิธ ิเวนแตจะกาํหนดไวเปนอยางอืน่ในสญัญา และเมือ่สญัญา
ไดเลิกหรือระงับลง ใหทรัพยซึ่งผูทรงทรัพยอิงสิทธิไดทําการดัดแปลง ตอเติม หรือปลูกสรางไวตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหทรัพยอิงสิทธิ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญา
   ๕. กําหนดหนาที่ของผูทรงทรัพยอิงสิทธิในกรณีตองจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อปดปอง
ภยนัตรายแกอสงัหารมิทรพัยทีม่ทีรพัยองิสทิธ ิหรอืกรณบีคุคลภายนอกรุกลํา้เขามาในอสังหารมิทรพัย
ที่มีทรัพยอิงสิทธิ หรือเรียกรองสิทธิอยางใดอยางหนึ่งเหนืออสังหาริมทรัพยที่มีทรัพยอิงสิทธิน้ัน
ใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิเปนผูมีหนาที่จัดการและใหแจงเหตุใหผูใหทรัพยอิงสิทธิทราบโดยพลัน
     ๖. กําหนดใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินในหมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน และหมวด ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาใชบังคับโดยอนุโลม
     ๗. กาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามกฎหมาย เน่ืองจากการจดทะเบยีน
และการออกหนังสือรับรองอยูในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๓๔ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหคาธรรมเนียมรายปอันเกิดจากการออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจจากกระทรวงอุตสาหกรรม
   

   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
   ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
   พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเตรียมออกระเบียบหรือประกาศ
เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ีแลว และไดจัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อเปนมาตรการหรือเครื่องมือในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมอืงและสมาชกิพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว 
รวมท้ังไดพิจารณาจัดต้ังสถาบันวิทยาการพรรคการเมือง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางกระบวนการรบัรู
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนหรือสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจนแตงตั้ง
ผู ทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดวยแลว สําหรับกรณีให
พรรคการเมืองจัดทําแผนงานโครงการท่ีจะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบลวงหนา
กอนทีจ่ะมกีารจดัสรรเงนิอดุหนนุใหแกพรรคการเมอืง ยงัมปีระเดน็วาจะดาํเนนิการไดหรอืไม เนือ่งจาก
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดบัญญัติใหอํานาจไว สวนแนวทางการพิจารณาวา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีต้รงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
หรือไม และกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําความเห็น
ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เชน กระบวนการในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ไปเปน
แนวทางในการออกกฎหมายลําดับรองและในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังน้ัน 
จะไดนํามาพิจารณาดําเนินการตอไป ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๓๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รายงานผลการดาํเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงแรงงานพิจารณา
แลวเห็นวา ในกรณีท่ีมาของคณะกรรมการคาจางและการกําหนดคาจาง เปนรายกลุมหรือเฉพาะกิจการตาง ๆ  
จะไดรับไปพิจารณาตอไป สําหรับมาตรการตรวจสอบการประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนั้น 
ไดมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับกรณีดังกลาว โดยวางแนวทางปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน
เมื่อเขาตรวจสถานประกอบการดังกลาวแลวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
   และขอเสนอการปรับโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
   และสังคมแหงชาติ    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
     ๓. อนมุตัหิลกัการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการ
ตอไปได
     ๔. เห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  
(เรือ่ง การปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ) และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เร่ือง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ)
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   ๕. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหารือ
รวมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการโอนภารกิจตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หรอืหนวยงานอืน่ ๆ  ใหเกดิความชดัเจน และใหสงผลการพจิารณาไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
   ๖. มอบหมายใหสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตริบัความเหน็
ของฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขบทนิยาม “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือใหครอบคลุมการเพ่ิมผลิตภาพ
และการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและทุกระดับจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และแกไขบทนิยาม “รฐัวสิาหกจิ” เพ่ือใหมีมาตรฐานในการปฏบัิติท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจเปนไปในทิศทาง
เดียวกันของทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
   ๒. ปรับปรุงองคประกอบ วาระ และการพนตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) โดยเปลี่ยนกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑ ตําแหนง จากผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนปลัดกระทรวงการคลัง และเพิ่มกรรมการโดยตําแหนง ๒ ตําแหนง 
ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุง
หนาทีข่อง กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปูประเทศ และกําหนด
วาระการดาํรงตาํแหนงของ กก.สศช. ใหดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป โดยไมเกนิ ๒ วาระ จากเดมิทีไ่มได
กําหนดเรื่องจํานวนวาระไว
     ๓. ปรับปรุงหนาท่ีของ กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของมีสวนรวมในการจัดทํา ปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อรองรับภารกิจงาน
ดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
     ๕. ปรับปรุงหนาท่ีของ สศช. ปรับบทบาทหนาทีใ่หครอบคลมุภารกจิงานดานยทุธศาสตรชาติ
และการปฏิรูปประเทศ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงการรองรับ
บรบิททีม่ผีลกระทบตอการพฒันาในอนาคต โดย สศช. จะดาํเนนิการเฉพาะภารกจิทีส่นบัสนนุการวางแผน
นโยบายระดับชาติเปนหลัก และถายโอนภารกิจระดับปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจายประจําป
ของรัฐวิสาหกิจไปยังหนวยงานอื่นที่สามารถปฏิบัติไดดีกวา
     ๖. กําหนดให สศช. สามารถจางบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาวิจัย เพื่อดําเนินการศึกษา คนควา และวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภายใตระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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     ๗ .  กําหนดเรื่องค าตอบแทน ค าใช จ ายและประโยชน อื่นใดของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
     ๘. ปรับปรุงอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
     ๙. กาํหนดบทเฉพาะกาลเกีย่วกบัการถายโอนภารกจิทีเ่กีย่วของกบัรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๑๒ (๔) 
และ (๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   และรางกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
   วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติอไป
     ๒. อนมุตัหิลกัการรางกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
   กค. เสนอวา
     ๑) โดยท่ีประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง อนัเปนผลจากประชากรมอีายทุีย่นืยาว
มากขึ้น ทําใหมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ (อายุต้ังแต ๖๐ ปขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน สงผลใหประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง และจากขอมูลการประมาณการประชากรไทย
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ ของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิคาดวา
ประเทศไทยอาจจะตองเผชิญกับภาวะท่ีจํานวนประชากรท้ังประเทศลดลงหลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๙ 
เปนตนไป และจะกาวเขาสู การเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดท่ีมีสัดสวนของประชากรผู สูงอายุ
ถึงรอยละ ๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๙
     ๒) กค. จึงไดดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบตุรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยยกรางพระราชบัญญตัแิละรางกฎกระทรวงเพ่ือสนบัสนนุการมีบตุร
และเปนการจูงใจใหคนไทยมีบุตรเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปนผูมีรายไดและอยูในระบบภาษี 
และยังเปนการสนับสนุนใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูและเติบโตอยางมีคุณภาพอันจะทําใหประเทศไทย              
มีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเปนการเตรียม              
ความพรอมเพื่อรองรับโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
โดย กค. คาดวาจะสงผลทําใหรัฐสูญเสียรายไดประมาณปละ ๒,๕๐๐ ลานบาท
     ๓) กค. ไดดําเนินการจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น
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และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นตอประชาชน พรอมกับนําผลการรับฟง
ความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมถึงจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหปรับเพ่ิมคาลดหยอนบุตรชอบดวยกฎหมายต้ังแตคนท่ี ๒ เปนตนไป
ของผูมีเงินได หรือของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึง่เกดิตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป ทัง้นี ้ไมวาบุตร
คนกอนหนาจะมชีวีติอยูหรอืไม ใหหกัลดหยอนไดเพิม่อกี ๓๐,๐๐๐ บาท ตอคนตอปภาษ ีและใหใชบงัคบั
สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะตองยื่นรายการในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหพิจารณาในประเด็นปญหาและความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหพระราชบญัญตันิีบ้งัคบัใชกบัการดาํเนนิการทางอนญุาโตตุลาการภายในประเทศ 
เวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจและกระบวนพิจารณาของศาล) 
มาตรา ๑๖ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่งใชวิธีการชั่วคราว) มาตรา ๔๓ (อํานาจศาล
ในการทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) และมาตรา ๔๔ (อํานาจศาล
ในการทาํคาํสัง่ปฏเิสธการขอบงัคบั หากปรากฏวาการบงัคบัตามคาํชีข้าดนัน้จะขดัตอความสงบเรยีบรอย) 
ใหใชบังคับไมวาการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นที่ใด
   ๒.  กาํหนดบทนยิามคาํวา “การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ” หมายความวา 
การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังตอไปนี้
    ๒.๑ คูสญัญาอนญุาโตตลุาการมสีถานประกอบการอยูในประเทศตางกนัในขณะทาํสญัญา
หรือ
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      ๒.๒ สถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่ดงัตอไปนีต้ัง้อยูนอกประเทศทีคู่สญัญาฝายใดฝายหนึง่ มสีถาน
ประกอบการอยู
     (๑) สถานท่ีในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ตามขอตกลงใหใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ
     (๒) สถานท่ีการปฏิบัติการชําระหน้ีในสวนสําคัญของการคาหรือการลงทุนระหวาง
ประเทศ หรือสถานที่ที่ใกลชิดกับมูลเหตุที่พิพาทมากที่สุด
    ๒.๓ คูสัญญาไดตกลงไวโดยชัดแจงวาขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวพันกับประเทศมากกวาหนึ่งประเทศ หรือใหถือวาการดําเนินการอนุญาโตตุลาการท่ีทําข้ึน
ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่องระหวางประเทศ หรอื
    ๒.๔ การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นทําเปนภาษาตางประเทศ
   ๓. กาํหนดใหประธานศาลฎกีาและรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
   ๔. กําหนดเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของอนุญาโตตุลาการและผูรับมอบอํานาจชาวตางชาติ
ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในประเทศไทย

   รางพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี(สปน.) เสนอ และใหสงสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหยกเลกิพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสขุาภบิาล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสขุาภบิาล (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕
   ๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการจัดระเบียบการจอดรถ โดยกําหนดชนิดหรือประเภทรถ กําหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดรถ และกําหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม
   ๓. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนทําหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียม
จอดรถแทนก็ได
   ๔. กาํหนดใหเงนิคาธรรมเนยีมและเงนิคาปรบัตามพระราชบญัญตันิีใ้หเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ความผิดไดเกิดขึ้น
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   ๕. กําหนดใหเงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการจดัระเบยีบการจอดรถตามพระราชบัญญตันิี ้ตลอดจนอปุกรณและเครือ่งมอืเครือ่งใชของสถานที่
ดังกลาว การบูรณะทางหลวงและสะพานกับการชดใชเงินกูในการกอสรางและบูรณะทางหลวง
และสะพานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น 
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ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.»¡»‡Í§  ÈÃÕÊ¹Ô·ñ 

 ๑ รองคณบดีวิจัยและวางแผน คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
 ๒ ขอมูลจาก https://www.the101.world.
 

บบททนนนํําา
โโโลลกกขขอองงคคนนจจนน…ชชาายยชชรราาคคนนหหนนึ่่งงเเปปนนคคนนนหหาาาเเเชชชาาากกกินนคค่ํําาา รรราายยไไไดดมมาาจจาากกกกาารรรรัับบจจาางงขขัับบรรถถสสงงขขอองง

วนัละสามรอยบาท หยุดงานก็ไมมีรายได ชายชราคนนีถ้กูกลาวหาวาไดขับรถโดยประมาทไปชนผูเสยีหาย
คนหนงถงแกความตาย ชายคนนไมมพฤตการณหลบหน ไมมความสามารถไปขมขูพยาน ไมมลกษณะึ่ ึ  ีไ้  ี ิ  ี ไ  ี ไป   ไ  ี ั
ไปกอเหตุอนัตรายประการอืน่ แตเมือ่พนกังานสอบสวนแจงขอหาวากระทาํความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา กระบวนการควบคุมตัวชายชราคนนี้ระหวางการดําเนินคดีอาญาจะเริ่มขึ้นทันที
 หากชายคนน้ีไมตองการถกูควบคุมอยูในสถานตีาํรวจหรอืในเรอืนจาํระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว ๙๐,๐๐๐ บาท ในช้ันการสอบสวน หากคดีน้ีถูกสงฟองศาล
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวตนเองเพิ่มขึ้นเปน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 แตถาไมมีเงินหรือหลักทรัพย เชน โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝากธนาคาร หรือไมมีคอนเน็คชั่นที่มี
คนรูจกัเปนขาราชการทีส่ามารถใชตาํแหนงมาตรีาคาเปนหลกัประกนัได ชายคนนีจ้ะตองถูกควบคุมตวัไว
ในระหวางสอบสวนและพิจารณา ซ่ึงปลายทางคือ ‘เรือนจํา’ สถานท่ีเดียวกันกับนักโทษเด็ดขาด
ที่ศาลพิพากษาแลววามีความผดิ
 เร่ืองราวจะย่ิงโหดรายมากขึ้น หากชายคนดังกลาวไมไดกระทําความผิด แตแคถูกกลาวหาวา
กระทาํความผดิ เขากจ็ะตองสูคดใีนเรอืนจาํ ดวยเหตผุลเดยีวคอื เขาไมมเีงนิหรอืทรพัยสนิพอทีจ่ะไปวาง
เพื่อใชสิทธปิระกนัตวั
 เมือ่ผูตองหาหรอืจาํเลยไมมเีงนิ หลกัทรพัย หรอืคอนเนค็ชัน่ กม็กัจะตองไปพึง่นายประกนัอาชพี
หรือบริษัทประกัน เพ่ือใหนายประกันอาชีพเหลานีนํ้าเงินหรือหลักทรัพยของตนเองมาเปนหลกัประกัน
ใหกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา นายประกันอาชีพหรือบริษัทประกันไมใชมูลนิธิที่ไมแสวงหา
ผลกําไร ดังนัน้จึงมีการเรียกคาตอบแทนการดําเนินการนําเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวในคดีอาญา
หรอืบางครัง้เรยีกวาคาเชาโฉนดทีด่นิ ซึง่ระบบดงักลาวไมไดชวยแกปญหา แตกลบัซํา้เตมิความเดอืดรอน
ใหกับประชาชนที่ยากไรที่ตองขวนขวายหาเงินมาจายหรือผอนจายใหกับนายประกันอาชพี

41-48-MAC6.indd   4141-48-MAC6.indd   41 5/3/18   18:275/3/18   18:27

creo
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๒ จุลนิติ

 โลกของคนรวย…ลกูเศรษฐคีนหนึง่ขบัรถชนคนตายเหมอืนกนั กระบวนการยุตธิรรมไทยก็จะใช
เกณฑเดียวกนักับชายชราคนดังกลาวในการควบคมุตัวหรอืเรยีกหลักประกนัดวยเงินหลกัแสนเพ่ือแลก
อสิรภาพในระหวางถกูดําเนนิคดอีาญา ลกูเศรษฐีคนนีจ้ะไมมทีางถูกควบคมุตัวท่ีเรือนจาํระหวางสอบสวน
หรือระหวางพิจารณาในศาลอยางแนนอน เพราะในสายตาของลูกเศรษฐี หลักประกันเรือนแสน
เพ่ือแลกอิสรภาพเปนเพยีงเรือ่งเลก็นอย และพรอมทีจ่ะแถมเงนิใหอกีเพือ่แลกกับการไมตองอยูในเรอืนจาํ
ระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
  โลกของเรา ไมเทากัน… สิ่งท่ีเหมือนกัน แตเราปฏิบัติกับส่ิงน้ันตางกัน สะทอนใหเห็นความ
ไมเปนธรรม สิ่งท่ีตางกัน แตเราปฏิบัติกับส่ิงน้ันแบบเดียวกัน ก็เปนความไมเปนธรรมอีกแบบหนึ่ง
เชนเดียวกัน หลักประกันท่ีหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเรียกกับคนท่ีมีฐานะตางกัน ในมูลคา
เทากนั นัน่กค็อืความไมเปนธรรมรปูแบบหนึง่ การเรียกหลักประกันดวยเงินหรอืหลักทรัพยเพือ่แลกกับ
อิสรภาพในระหวางถูกดําเนินคดีนั้นเปนการตอกยํ้าประโยคที่คนไทยเราคุนเคยมานาน คือ “คนรวย
นอนบาน คนจนนอนคุก” และสถานการณดังกลาวก็คงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยในทุกคดี๒

 ๑) หลักกฎหมาย
    หากพจิารณาจากหลกักฎหมายท้ังทางทฤษฎีและท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาแลวพบวา “การดาํเนนิคดอีาญาทีท่าํโดยพนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ และศาล” และ 
“การขังผูตองหาหรือจําเลยในระหวางการดําเนินคดี” เปนคนละเรื่องกัน
   คดีอาญาตองถกูดําเนนิการไปตามกฎเกณฑของกฎหมาย ไมวาจะตองขงัผูตองหาหรอืจําเลย
ไวในระหวางการดาํเนนิคดหีรอืไม สวนหลักการขังผูตองหาหรอืจาํเลยระหวางสอบสวนหรอืพจิารณานัน้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑๓ ประกอบกับมาตรา ๖๖๔ วางหลักวา
เหตุในการขังผูตองหาหรือจําเลย คือผูตองหาหรือจําเลยมีพฤติการณ “หลบหนี” หรือ “ยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน” หรือ “กอเหตุรายประการอื่น”
   หากไมมีเหตุทั้งสามประการแลว ก็ไมมีความจําเปนใดในการขังผูตองหาหรือจําเลยไว
ระหวางการพิจารณา และกระบวนการยุติธรรมสามารถปลอยชั่วคราวไดโดยไมตองเรียกหลักประกัน
จากผูตองหาหรือจําเลย

  ๒ ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยช่ัวคราวในคดีอาญา: คนรวยนอนบาน คนจนนอนคุก?”, October 
10 justice issue, openbooks.
 ๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๗๑  เมื่อไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมาแลว ในระยะใดระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออก
หมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ก็ได และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
  ฯลฯ          ฯลฯ”.
  ๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๖๖ เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้
 (๑)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ
 (๒) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น
 ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้น
จะหลบหนี”.
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บทความทางวิชาการ 

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๔๓จุลนิติ

   การขังผูตองหาหรือจําเลยไวโดยไมมีความจําเปนยอมมีแตผลเสียในเร่ืองสรางตนทุนในการ
เล้ียงและดแูลผูตองหาหรอืจําเลย ขดัขวางการทีผู่ตองหาหรอืจาํเลยจะไปสรางประโยชนทางเศรษฐกจิ 
ซึ่งบางครั้งผูตองหาหรือจําเลยตองการอิสรภาพเพื่อไปทํางานหาเงินมาชดใชเยียวยาใหผูเสียหาย 
แตก็ไมสามารถออกไปทํางานไดเนื่องจากไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว
   ในทางตรงกันขาม หากมีเหตุหลักสามประการเหตุใดเหตุหน่ึงตามที่กลาวมา แมผูตองหา
หรือจําเลยจะมีเงินหรือหลักทรัพยมาขอวางตอศาลเพียงใด ศาลก็ไมควรปลอยใหผูตองหาหรือจําเลย
ออกไปสรางอันตรายใหกับสังคม
   นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไมไดกําหนดบังคับใหศาลเรียก
หลักประกันกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแตอยางใด
   ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐๕ ก็กําหนดแตเพียงวา ในคดีที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป ผูถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือ
ไมก็ได หมายความวาศาลตองจัดใหคนมาทําสัญญาประกันตัว เชน บิดา มารดา หรือญาติพ่ีนอง 
แตไมจําเปนตองเรียกหลักประกันที่เปนเงินหรือหลักทรัพยจากผูถกูปลอยชั่วคราว
   สวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๙๖ ไดกําหนดวา ในกรณีอัตรา
โทษจาํคุกอยางสงูเกินสิบป ถามกีารขอใหปลอยชัว่คราว ศาลจะตองถามความเหน็ของพนกังานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานหรือไม แตมาตรา ๑๐๙ ก็ไมไดกําหนดใหศาลตองเรียก
หลักประกันในคดีอุกฉกรรจแตอยางใด หากเปนคดีอุกฉกรรจ โทษรุนแรงตองฟงความเห็นพนักงานสอบสวน
และอัยการเทานั้น๗ 
 ๒) ทางปฏิบัติ
    แมกฎหมายไมไดกําหนดใหมีการเรียกหลักประกันในการปลอยชั่วคราว แตทางปฏิบัติ
หากเปนคดีนโยบายที่ศาลตองขังระหวางสอบสวนหรือระหวางพิจารณา ศาลก็จะไมใหประกันตัว
แตหากไมใชคดทีีม่นีโยบายตองขงัเสมอ จะมกีารใชบญัชทีีกํ่าหนดโดยศาลเพือ่กาํหนดราคาหลกัประกนั
โดยคํานึงถึงความรุนแรงของคดี๘ 

 ๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวย
หรือไมก็ได 
  ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได
 การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแกกรณีมิได และตองคํานึงถึงเงื่อนไข
และมาตรการปองกันตาง ๆ ที่ไดใชกับผูถูกปลอยชั่วคราวประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง หรือขอบังคับของประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี”.
 ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถามีคํารองขอ
ใหปลอยชัว่คราว ในระหวางสอบสวนหรอืระหวางการพจิารณาของศาลชัน้ตน ศาลจะตองถามพนกังานสอบสวน พนักงานอยัการ หรอืโจทก
วาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไว”.
 ๗ ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยช่ัวคราวในคดีอาญา: คนรวยนอนบาน คนจนนอนคุก?”,
October 10 justice issue, openbooks.
 ๘ ตวัอยางหลกัประกนัในชัน้ศาล เชน คดฆีาผูอืน่ หลกัประกนั ๕๐๐,๐๐๐ บาท คดขีมขนืกระทาํชาํเรา หลกัประกนั ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คดีลักทรัพย หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท คดีบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ หลักประกัน ๙๐,๐๐๐ บาท เปนตน.
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๔ จุลนิติ

   หากคดีโทษจําคุกสูง หลักประกันจะสูง คดีโทษจําคุกไมสูง หลักประกันก็ลดลง และบัญชี
ดังกลาวก็นําไปใชกับพนักงานสอบสวนและอัยการดวย โดยหลักประกันอาจลดลงในชั้นสอบสวน
   การกําหนดใหการปลอยโดยเรียกหลักประกันแตเพียงอยางเดียวนาจะไมสอดคลองกับ
หลักการ ๒ ขอ ที่รับรองในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ที่ประเทศไทยเปนภาคี และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือ หลักความเสมอภาค (Equality 
before Law)๙ และ หลักสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)๑๐  
   การใชจํานวนเงินหลักประกันเปนเงื่อนไขในการปลอยชั่วคราวยอมเปนการใหสิทธิกับ
ประชาชนอยางไมเสมอภาค เพราะคนมีเงินเทานั้นที่จะมีสิทธิขอประกันตัว ในขณะที่คนไมมีเงิน
ไมไดรับสิทธิดังกลาว
   สวนหลักการสันนิษฐานวาจําเลยบริสุทธิ์ ก็คงใชไดเฉพาะกับคนมีเงินหรือมีฐานะทางสังคม 
ในขณะท่ีคนไมมีเงินหรือไมมีฐานะคงจะเผชิญขอสันนิษฐานวาผิด จึงเอาไปขังระหวางดําเนินคดี 

 ๓) ภาพลวงของหลักประกัน
    มีคํากลาวที่วา “การเรียกหลักประกันเปนวิธีการที่ทําใหผูตองหาหรือจําเลยไมหลบหนี 
เพราะเขาเสียดายเงิน” แตความจริงแลวมีเหตุการณเชิงประจักษหลายเหตุการณที่พิสูจนวา
“หลักประกันเพื่อปองกันไมใหหนี” เปนเพียงภาพลวง
   ความจริง ๑ : กําหนดหลักประกันสูง ก็หลบหนี
   ศาลเคยกาํหนดหลกัประกันคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง ๓๐ ลานบาท จาํเลย
ก็หลบหนี โดยไมเสียดายเงิน
   หรือในคดีที่คนตางชาติไมมีที่อยูเปนหลักแหลงมาทําความผิดในประเทศไทย ศาลกําหนด
หลักประกันแลวปลอยตัวแบบท่ีปฏิบัติกับผูตองหาหรือจําเลยคนไทยที่มีที่อยูแนนอน ผูตองหาหรือ
จําเลยเกือบท้ังหมดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศโดยไมเดินทางมาข้ึนศาล และสรางภาระ
ใหมกีารรองขอใหสงผูรายขามแดน ซึง่เปนภาระของรฐัและเส่ียงทีจ่ะไมไดตวัมาดาํเนินคด ีคงไมตางอะไร
กับคนไทยไปเที่ยวตางประเทศแลวกระทําความผิด ศาลตางประเทศคงไมเรียกหลักประกันกับคนไทย
แลวปลอยตัว

 ๙ หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality before Law) คือ หลักการที่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันและจะตอง
ไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบเดียวกันภายใตกฎหมาย นอกจากน้ียังรวมถึงหลักการเชิงปฏิเสธท่ีเรียกวา “สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ”
(le Droit à la non-discrimination) ดู Louis Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, (Paris : Dalloz, ๒๐๐๒), 
p. ๔๕๙. 
  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ในระดับโลก ไดรับการรับรองไวใน ขอ ๗ แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
และในขอ ๒๖ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในยุโรป รับรองไวในขอ ๑๔ แหงอนุสัญญาวาดวย
สิทธิมนุษยชนยุโรป และในประเทศไทย รับรองไวในมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.
  ๑๐ หลักสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ (presumption of innocence) เปนหนึ่งในสิทธิมนุษยชนในระดับโลก เชน ในขอ ๑๑ - ๑ 
แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และในขอ ๑๔ (๒) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในยุโรป
รับรองไวในขอ ๖ § ๒ แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนยุโรป และในประเทศไทย รับรองไวในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗.
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บทความทางวิชาการ 

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๔๕จุลนิติ

   ความจริง ๒ : ไมกําหนดหลักประกัน ก็ไมหนี
   “กองทนุยตุธิรรม” ในชวงกอนทีจ่ะมพีระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใชเงนิ
กองทนุยตุธิรรมไปประกนัตวัผูตองหาหรอืจาํเลยทีย่ากจนไมมเีงนิประกนัตวั จากการสอบถามผูบรหิาร
ที่ดูแลรับผิดชอบกองทุน พบวา เกือบทั้งหมดของคนยากจนเหลานี้ไมหลบหนีและมาศาลตามกําหนด 
อาจเปนเพราะเขามีครอบครัว มีงานทํา มีภาระที่ตองดูแล และคงไมมีความสามารถหลบหนีไป
ตางประเทศ
   สรุปแลว การท่ีผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไมหลบหนีไมนาจะสัมพันธกับการเรียก
หรือไมเรียกหลักประกัน นาจะอยูที่เหตุอื่น ๆ อยางการมีภาระท่ีตองดูแล การมีงานทํา เหตุเหลาน้ี
นาจะคาดหมายไดอยางเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรจากการเก็บรวบรวมสถิติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
การเรียกหลักประกันไวในการปลอยชั่วคราวอาจเปนเพียงแคภาพลวงตา

 ๔) ระบบการปลอยชั่วคราวของตางประเทศ
   ในประเทศฝร่ังเศส ไมปรากฏวาศาลนิยมปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยโดยการเรียก
หลักประกันกอนปลอยตัว ศาลจะพจิารณาวาจะขังหรือจะปลอยระหวางดําเนินคดีโดยคํานึงถึงความเสีย่ง
วาจะหลบหน ียุงเหยงิหลกัฐาน กอเหตรุายประการอืน่ หากไมเขากรณดีงักลาว ศาลจะปลอยตวัโดยไมเรียก
หลกัประกนั แตจะกาํหนดเงือ่นไขใหผูตองหาหรอืจาํเลยปฏบิตั ิ(contrôl judiciaire) เชน มารายงานตวั 
หามเขาใกลผู เสียหาย หามเขาสถานที่บางแหง รวมท้ังการติดอุปกรณติดตามตัว (electronic 
monitoring) ซึ่งประเทศเยอรมนีก็ใชแนวทางแบบเดียวกัน
   ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตมีการกําหนดหลักประกันสูงมากในการปลอยชั่วคราว คลายกับ
สถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๖๔ จึงมีการปฏิรูประบบประกันตัว
   สุนทรพจนของ Robert F. Kennedy เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๙๖๔ อันนาประทับใจ
มีเนื้อความวา
   “ผูตองหายังไมไดถูกพิสูจนวามีความผิด พวกเขาอาจบริสุทธิ์ พวกเขาไมคิดจะหลบหนีมาก
ไปกวาคุณกับผม แตพวกเขาตองอยูในเรือนจํา เพราะเหตุวาไมสามารถจายราคาของเสรีภาพได …. 
สิ่งสําคัญที่สุดคือ ระบบ Pretrial services program สามารถชวยประชากรอยางนับไมถวนจากการ
ใชชีวิตในเรือนจําเปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือน โดยไมจําเปนหรือไมเปนธรรม”๑๑ 

 
  ๑๑ “[Pretrial defendants] are not proven guilty. They may be innocent. They may be no more likely to flee 
than you or I. But they must stay in jail because, bluntly, they cannot afford to pay for the freedom … most important 
of all, (Pretrial services programs) can save countless citizens from needlessly or unjustly spending days or weeks or 
even months in jail.” Address by Attorney General Robert F. Kennedy, National Conference on Bail and Criminal Justice, 
May 29, 1964,  Human Right Watch, The Price of Freedom, December 2010, http://www.hrw.org/sites/default/files/
reports/us1210webwcover_0.pdf retrieved 23/11/2017.
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๖ จุลนิติ

   ระบบประเมินความเสี่ยงกอนการปลอยชั่วคราว (Pretrial services program) ถูกนํามา
ใชในสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหขอมูลแกศาลวาผูตองหาหรือจําเลยสมควรถูกขังหรือถูกปลอยระหวาง
พิจารณา และหากปลอยไดอาจไมตองกําหนดหลักประกัน หรือกําหนดหลักประกันใหเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองหาหรือจําเลย

 ๖) ความพยายามใหสถานการณดีขึ้น
   มคีวามพยายามใหสถานการณดขีึน้จากการเกดิขึน้ของกองทนุยตุธิรรม และระบบการประเมนิ
ความเสี่ยงของศาลนํารอง
   ๖.๑) กองทุนยุติธรรม
       กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม”๑๒ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อทําหนาที่
อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนที่ดอยโอกาสในสังคม แนวคิดดังกลาวชวยสรางความเสมอภาค
ใหประชาชนตามกฎหมาย 
      นอกจากการชวยเหลือในเร่ืองการออกคาข้ึนศาลในคดี การใหคาทนายความ รวมทัง้
คาใชจายกับประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมแลว กองทุนยุติธรรมยังชวยเหลือดานการให
หลกัประกนัตัวในคดีอาญากับผูตองหาหรือจําเลยดวย
      ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการพัฒนากองทุนยุติธรรมใหดีขึ้น โดยการออกเปน
พระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๓ อยางไรกต็าม มขีอสงัเกตสองประการในการประกนัตวั
ผูตองหาหรือจําเลยโดยกองทุนยุติธรรม กลาวคือ

  ๑๒ http://jfo.moj.go.th/TH/ สืบคนเมื่อ ๒๘/๑๑/๒๕๖๐.
 ๑๓ หลักการสําคัญในการยกรางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๕ ประการ คือ
 ๑.  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ (solidarity) คนมีเงินสามารถจายคาขึ้นศาล คาทนายความ คาประกันตัว 
ทาํใหการเขาถึงความยตุธิรรมเปนเร่ืองปกต ิแตคนยากไรเวลาตองข้ึนศาลหรือเขาถึงความยุตธิรรมนัน้ยากลาํบาก เพราะความยตุธิรรมมรีาคา 
ดังนั้นในมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหนําเงินคาธรรมเนียมศาล เงินที่บังคับจากการผิดสัญญา
ประกันตัว และคาปรับในคดีอาญาสงเขาเปนเงินสมทบกองทนุในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของเงินท่ีนาํสงคลัง เพ่ือใหนาํเงินสวนน้ีมาใหผูยากไร
ที่ตองการชวยเหลือคาทนายความ คาข้ึนศาล และคาดําเนินคดีตาง ๆ หลักน้ีเปนหลักเดียวกันกับการนําเงินคนมีมาชวยคนไมมี เพ่ือลด
ความเหลื่อมลํ้าและสรางความเทาเทียมกัน ชวยทําใหสังคมเอื้อเฟอกันและสงบสุข
 ๒.  การกระจายอาํนาจ (decentralization) ในอดีต หากประชาชนตางจงัหวดัตองการใหกองทนุยุติธรรมเขาชวยเหลือ กต็อง
ทําเรื่องเสนอตามขั้นตอนใหคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในกรุงเทพฯ อนุมัติ ซึ่งใชเวลานานและทําใหเกิดความลาชา มาตรา ๒๑ จึงไดตั้ง
คณะอนุกรรมการจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถอนุมัติการชวยเหลือประชาชนในคดีและคาประกันตัวคดีอาญาไดทันทีและจบภายใน
จังหวัด โดยไมตองเสียเวลาสงเรื่องมาอนุมัติในกรุงเทพฯ
 ๓.  ประสิทธิภาพ (efficiency) คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมใหมนี้จะมีอํานาจออกระเบียบใหความชวยเหลือและระเบียบ
เกี่ยวกับการใชจายเงินที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว เพราะความยุติธรรมที่รอนานจะกลายเปนความไมยุติธรรม
 ๔. ความโปรงใสและตรวจสอบได (accountability) ประสิทธิภาพตองคูกับระบบตรวจสอบอยางสมดุล กองทุนจะถูกตรวจ
โดยสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ (มาตรา ๓๕) ตองรายงาน ครม. (มาตรา ๓๗) นอกจากน้ี ในการยกรางไดกาํหนดใหมคีณะกรรมการอิสระ 
(independent committee) ตัง้โดยวฒุสิภา เพือ่ทาํหนาทีต่รวจสอบการทํางานของคณะกรรมการกองทุนยตุธิรรม แตเรือ่งนีถ้กูตัดออกไป
 ๕. ความยั่งยืน (sustainability) หลักนี้เปนหลักสําคัญของ UN Basic principle กองทนุยุติธรรมใหมมีสถานะเปนนิติบุคคล
และมีแหลงรายไดแนนอนตามมาตรา ๘ การใหความชวยเหลือจึงไมตองผูกกับนโยบายของรัฐบาล และมีความตอเนื่อง ในรางแรกเขียนไว
ชัดเจนวา ใหกองทุนรับชวงสิทธิได เพ่ือสามารถไลเบ้ียกับคนสรางความเสียหายท่ีแทจริง จะไดมีเงินไหลกลับเขากองทุนบางไมมากก็นอย 
แตก็ถูกตัดออก ซึ่งยังมีความหวังวาคงจะตองตีความใหกองทุนสามารถรับชวงสิทธิได.
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 ๑๔ ดู http://www.komchadluek.net/news/politic/256151 สืบคนเมื่อ ๑๘/๑๑/๒๕๖๐. 

      ประการท่ีหน่ึง กองทนุยตุธิรรมมเีงนิจาํกดั และภาระหนาทีด่านอืน่ ๆ  กม็มีาก การนาํ
เงนิมาใชประกนัตวัผูตองหาหรอืจาํเลยยอมทาํใหกอใหเกดิ “ตนทนุคาเสยีโอกาส” (opportunity cost) 
ในการนําเงินจํานวนเดียวกันไปชวยประชาชนในการไดรับความเปนธรรมในกรณีอื่น ๆ
      ประการที่สอง การนําเงินของกองทุนยุติธรรมมาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยมีคา
เทากับการปลอยชั่วคราวโดยไมเรียกหลักประกันนั่นเอง เพราะเงินของกองทุนยุติธรรม คือ เงินของรัฐ 
ในกรณีศาลอนุญาตใหประกันตัวโดยการวางเงินของกองทุนยุติธรรม หากผูตองหาหรือจําเลยหลบหนี
ไมมาศาล ศาลจะตองบังคับหลักประกันโดยการริบหลักประกัน ก็เทากับ “รัฐ” (ศาล) ริบเงิน “รัฐ” 
(กระทรวงยุติธรรม) เอง ซึ่งไมตางอะไรกับการปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน
      ดังนั้น หากไมมีการเรียกหลักประกันในคดีอาญา กองทุนยุติธรรมคงมีภาระนอยลง
และสามารถนาํเงนิทีม่อียูอยางจาํกดัไปใชใหเกดิความยตุธิรรมกบัประชาชนในเรือ่งอืน่ ๆ ไดอยางเตม็ที่
   ๖.๒)  ระบบศาลนํารอง
      ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําโครงการประเมินความเสี่ยงที่จะ
หลบหนใีนศาลนํารอง ๕ แหง โดยไมเรียกหลักประกันในคดีขอหาจําคุกไมเกิน ๕ ป และใหนําลักษณะ
สวนตวัของผูตองหาหรอืจาํเลยแตละคนมาเขาระบบประเมนิความเสีย่งทีจ่ะหลบหน ีหากความเสีย่งนอย 
อาจปลอยช่ัวคราวโดยไมตองเรียกหลักประกัน หากความเส่ียงสูงอาจใชวิธีใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือขังระหวางพิจารณา๑๔ 

      แนวทางดังกลาวเปนการดําเนินการคลายกับระบบ Pretrial services programs 
ในชวงการปฏิรูปการปลอยชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา ระบบนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร เพราะเปนการ
เกบ็สถติเิกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูตองหาและจําเลยเพือ่หาปจจัยทีแ่สดงความเสีย่งหลบหนี หากผูตองหา
หรือจําเลยมีปจจัยดังกลาวมาก ก็จะไมใหปลอยชั่วคราว ในทางตรงกันขาม หากไมปรากฏ ศาลอาจให
ปลอยชัว่คราวโดยไมตองเรยีกหลกัประกนั แตใหกาํหนดเงือ่นไขตาง ๆ  ใหปฏบิตัริะหวางปลอยชัว่คราว

  ๗) ขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว
   ผูเขียนมีขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว  คือ
   หนึ่ง ยกเลิกการเรียกหลักประกันเปนเงินหรือทรัพยสินในการพิจารณาปลอยชั่วคราว 
และนาํระบบการประเมินความเส่ียงหลบหนีหรอืกอเหตอุนัตรายดังทีศ่าลยตุธิรรมไดทาํโครงการนํารอง
มาแทนที่บัญชีหลักประกัน โดยขยายระบบประเมินความเสี่ยงท่ีศาลยุติธรรมไดเร่ิมไวแลวไปใชกับ
ทกุศาลทัว่ประเทศและทกุประเภทคดี หากขาดคนทาํหนาทีป่ระเมนิความเสีย่ง อาจ outsource ไปให
เอกชนดําเนินการแทนเหมือนดังระบบการทําหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ หรือการ
ทําวีซาของสถานทูตตางประเทศในประเทศไทย
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   สอง เมือ่ปลอยชัว่คราวแลว ศาลควรกาํหนดเงือ่นไขหลากหลายเพือ่ความปลอดภยัของสงัคม 
เชน ใหไปรายงานตัว หามเขาใกลผูเสียหาย หามเขาเขตกําหนด หามกอเหตุอันตราย และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามาติดตามดูแลผูตองหาหรือจําเลยท่ีไดรับการปลอยชั่วคราว เพราะองคกร
เหลานี้รับผิดชอบโดยตรงกับชุมชน มีกําลังคนและเงิน
   สาม หากจะขังผูตองหาหรือจําเลยโดยเหตุวาเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดในคดี
อุกฉกรรจ ควรจะใหขังผูตองหาหรือจําเลยเฉพาะเม่ือปรากฏหลักฐานอันแนนแฟนวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิดเทานั้น
   สี่ คดีที่ผูกระทําความผิดไมมีที่อยูเปนหลักแหลง เชน เปนคนตางประเทศ ไมควรใหประกัน 
เพราะหากใหประกัน ผูกระทําความผิดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศอยางแนนอน และการ
ไมใหประกนัคนตางชาตไิมใชเรือ่งการเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตเุชือ้ชาต ิแตเปนการไมใหประกนัเพราะเหตทุี่
เขาไมมีที่อยูเปนหลักแหลงและมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๔๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติฉบับที่ผานมา ทานผูอานคงไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา
และกฎหมายทีเ่กีย่วของ รวมทัง้แนวคดิในการกาํหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย 
ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาท่ีเหมาะสม ซึง่วทิยากรผูทรงคณุวฒุิ
ไดมีการอภิปรายและวิพากษไวอยางกวางขวาง ตามที่ไดนําเสนอไปในฉบับที่แลวนั้น๒ 
 สาํหรบัฉบบันี ้ทางผูเขยีนใครขอนําเสนอขอมลูเก่ียวกับ “ความเหมาะสมของการกาํหนดโทษอาญา
ในกฎหมายบางฉบับ” โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และพระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่เปนกฎหมายทีฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการดาํเนนิการ
ศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบั
เจตนารมณของกฎหมาย ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําเปนตัวอยางเสนอตอคณะกรรมการ
พฒันากฎหมายและคณะรฐัมนตรเีพือ่ประกอบการพจิารณา รวมทัง้ขอมลูขอเสนอแนะในการปรบัปรงุ
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติตอไป 
 การวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗”๓ โดย นางสาวนรศิรา แดงไผ  
ผูอาํนวยการกองกฎหมายกระบวนการยุตธิรรม สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และฝายเลขานกุาร
คณะอนกุรรมการดาํเนนิการศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

 ๑จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เร่ือง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร 
บอลรูม ซี ชั้น ๑๑  โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนํ้า).
 ๒โปรดด ูสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาต.ิ “หลกัเกณฑการกาํหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย”. จุลนิติ. ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑. น. ๗๕-๘๙.
 ๓โปรดดู บทความ “ตัวอยางบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ”, ตามเอกสาร
ประกอบการสัมมนา เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐, 
น. ๖๔ - ๗๐.

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญา 
         

 
      ในกฎหมายบางฉบับ   ๑

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๕๐

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

  “เช็ค” ถอืเปนตราสารทางการเงินทีม่คีวามสําคญัในทางธรุกจิการคาและเปนเครือ่งมือในการ
ทําธุรกรรมหรือชําระหนี้ที่มีความแพรหลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยสถิติการใชเช็คในชวงระยะเวลา ๔ ป
ทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) พบวามีปริมาณการใชเช็คเฉล่ียประมาณ ๑๓๐ ลานฉบับตอป ซึง่เปน
อตัราทีส่งูมาก ดวยความสาํคัญดังกลาว “ความนาเชือ่ถอืของเชค็” จงึมีความจําเปนอยางย่ิง พระราชบญัญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเปนกฎหมายที่สนับสนุนใหมีการใชเช็คเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใชเชค็ และการกาํหนดใหมโีทษอาญาเพือ่สรางความนาเชือ่ถอืใหแกเชค็ โดยกาํหนด
ความผิดสําหรับผูมีเจตนาทุจริตในการใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชําระตามจํานวนท่ีสั่งจาย หรือใชเช็ค
เปนเคร่ืองมือในการฉอโกงหลอกลวงเพ่ือสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน แตอยางไรก็ตาม “การกําหนด
โทษอาญา” ที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการบังคับลูกหน้ีที่ออกเช็คใหชําระหนี้ตามเช็คหรือใหมี
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใชเช็คนั้น ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการ ดังนี้
  ประการแรก ความผดิทางอาญาตามกฎหมายวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็เปนความผดิ
ซึง่เกดิจากกฎหมายหาม (mala prohibita) ไมใชความผดิของอาชญากรชัว่ราย กลาวคือ ความผดิ
ทีม่โีทษทางอาญาและการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตวิาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนความผิดเนื่องจากการฝาฝนกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้น (mala prohibita) ไมใชความผิดที่มีลักษณะ
เปนอาชญากรท่ีเปนความผดิในตวั (mala in se) ซึง่การลงโทษทางอาญาแกผูไมมเีงินชําระหน้ีตามเช็ค
โดยมิไดแยกวาผูออกเชค็คนใดมเีจตนาทจุริตหรอืไม จงึรนุแรงเกนิไปและขดักับหลกัการกําหนดความผดิ
ทางอาญาท่ีมุงลงโทษกบัผูทีม่ีความชัว่ราย เชน การใชเช็คเปนเคร่ืองมือในการหลอกลวง ฉอฉล ฉอโกง 
ซึ่งมีลักษณะของอาชญากรที่สมควรถูกลงโทษทางอาญา เปนตน
  ประการที่สอง ผูออกเชค็อาจตองรบัผดิทางอาญาแมไมมเีจตนาทุจรติ กลาวคือ ผูออกเชค็
จํานวนไมนอยท่ีออกเช็คโดยไมมีเจตนาท่ีจะฉอฉลหรือตองการใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชน
อนัมคิวรไดจากอกีฝายหนึง่ แตเนือ่งจากไมสามารถหาเงนิมาชาํระหน้ีไดทนัตามกําหนดดวยเหตุผลตาง ๆ  
ทางธุรกิจ แตกฎหมายใหสันนิษฐานวาผูออกเช็คดังกลาวลวนอยูในขายที่อาจตองรับผิดตามกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายมิไดแยกแยะวาการไมมีเงินในบัญชีหรือมีแตไมเพียงพอน้ันเปนเพราะสาเหตุใด 
จงึทําใหบคุคลเหลาน้ีอาจตองรบัโทษทางอาญาตามมาตรา๔๔ ซึง่ทําใหเกิดประเดน็ปญหาความเหมาะสม
ของการกําหนดความผิดทางอาญาเพื่อลงโทษผูกระทําซึ่งมิไดมีเจตนาทุจริต

 ๔พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔ ผูใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้
  (๑) เจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น
  (๒) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไมมเีงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินได
  (๓) ใหใชเงินมีจํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะที่ออกเช็คนั้น
  (๔) ถอนเงนิทัง้หมดหรอืแตบางสวนออกจากบญัชอีนัจะพงึใหใชเงนิตามเชค็จนจาํนวนเงนิเหลอืไมเพยีงพอทีจ่ะใชเงนิตามเชค็นัน้ได
  (๕) หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทจุริต
เมือ่ไดมกีารยืน่เช็คเพือ่ใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ถาธนาคารปฏเิสธไมใชเงนิตามเช็คนัน้ ผูออกเช็คมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา”.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๕๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ประการที่สาม การนาํโทษทางอาญามาบบีบงัคบัใหผูออกเชค็ชาํระหนีท้างแพง กลาวคอื 
ความผิดอนัเกดิจากการใชเช็คนัน้เปนความผดิอนัยอมความได๕ ดงันัน้ โทษทางอาญาในความผดิอนัเกดิจาก
การใชเช็คจึงมีผูเสียหายเปนสาระสําคัญของการดําเนินกระบวนการยติุธรรม ทาํใหเกดิปญหาการใชโทษ
ทางอาญามาบีบบังคับใหผูออกเช็คชําระหน้ีทางแพง และอาจใชการดําเนินคดีอาญาท่ีตองใชเวลานาน
เพื่อประวิงเวลาในการชําระหนี้ดวย
  ประการที่สี่ การนําคดีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมาก กลาวคอื เม่ือกําหนดใหความผิดอันเกิดจาก
การใชเชค็เปนความผดิทีม่โีทษทางอาญา จงึทาํใหในแตละปมจีาํนวนคดคีวามผดิดงักลาวเขาสูกระบวน
พจิารณาคดขีองศาลชัน้ตนมากถงึ ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ คด ีซึง่ทาํใหรฐัตองสญูเสยีงบประมาณทีม่ทีีม่า
จากเงินภาษีของประชาชนเปนคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการติดตามทวงหนี้ของเอกชน
  ประการทีห่า  การเลือกดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับเช็คเพ่ือไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
ในทางปฏิบตัผิูทรงเช็คซึง่เปนผูเสยีหายมักจะดําเนินคดีอาญากับผูออกเช็คทีถ่กูธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ มากกวาจะเลือกฟองเปนคดีแพง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตัว๋เงนิและเชค็ เพราะการดาํเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตันิี ้
โจทกไมตองเสยีคาธรรมเนยีมเหมอืนเชนในคดแีพง ผูทรงเชค็จงึอาศยัชองทางกฎหมายดงักลาวในการ
ดาํเนนิคดอีาญากบัผูออกเชค็แทนการดาํเนนิคดแีพงเพือ่หลกีเลีย่งคาธรรมเนยีมศาล ทาํใหรฐัตองสญูเสยี
รายไดจากคาธรรมเนียมศาลดังกลาว
  ประการสุดทาย การกําหนดโทษอาญาขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๑ กําหนดหามรัฐภาคีจําคุกบุคคลใดเพียงเพราะการที่
บุคคลนั้นไมปฏิบัติการชําระหนี้ ดังนั้น การลงโทษจําคุกผูออกเช็คซึ่งเปนเพียงผูไมปฏิบัติการชําระหนี้
ตามสัญญาเช็คจงึขดัตอขอ ๑๑ ของกตกิาระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยเปนภาคขีองกตกิาสากลดงักลาว
  ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี 
ฝร่ังเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาแลว พบวามีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดความผิดอาญา
เกี่ยวกับเช็คไว ดังนี้
  ประเทศเยอรมนี มาตรา ๒๖๖ บี แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดความผิดอาญา
เฉพาะกรณีใชเช็คหรือบัตรเครดิตในทางทุจริตเทานั้น โดยใหมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ
  ประเทศฝร่ังเศส เดิมไดกําหนดใหการออกเช็คโดยไมมีเงินในบัญชีไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา เวนแตกระทาํในลักษณะฉอโกง แตตอมาไดมกีฎหมายฉบบัลงวนัที ่๒ สงิหาคม ค.ศ. ๑๙๑๗ 
กําหนดลงโทษทางอาญากับผูกระทําความผิดนี ้ โดยใชโทษของความผิดฐานยักยอกตามมาตรา ๔๐๘ 
และขยายไปถงึการถอนเงนิออกจากบญัชจีนเปนเหตใุหมเีงนิไมพอจายตามเชค็ อยางไรกด็ ี โทษดงักลาว
อาจไมรุนแรงเทาท่ีควรเพราะมกีารกระทําความผิดเก่ียวกับการใชเช็คมากข้ึน จงึไดมกีฎหมายฉบบัลงวนัที่ 
๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๒๖ ใหลงโทษความผิดดังกลาวโดยใชโทษของความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 
๔๐๕ แทน และไดเพิ่มกรณีการสั่งหามธนาคารจายเงินตามเช็คใหเปนความผิดดวย ตอมามีกฎหมาย

 ๕พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕ ความผิดตามมาตรา ๔ เปนความผิดอันยอมความได”.
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๕ ซึ่งเปนการรวมความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คโดยไมมีเงินบัญญัติไว
ในมาตรา ๖๖ ของกฎหมายฝรัง่เศส โดยกําหนดใหระวางโทษจําคกุหรอืปรับ นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการอืน่ ๆ  
มาใชเสรมิเพือ่ใหวตัถปุระสงคทีต่องการใหเชค็เปนตราสารทีม่คีณุคาในทางการเงนิบรรลุผล เชน ผูกระทํา
ความผิดอาจถกูหามเขาเขตท่ีกาํหนดไมเกิน ๕ ป และอาจถูกตัดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน แตอยางไรกต็าม 
เมือ่วนัที ่๓๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ประเทศฝรัง่เศสไดยกเลกิความผดิเกีย่วกบัเชค็แลวโดยส้ินเชงิ จะคงไว
เฉพาะพฤตกิรรมฉอโกงและพฤติกรรมการออกเช็คซํา้ ๆ  ทีถ่กูมาตรการทางธนาคารหามออกเช็คเทานัน้
  ประเทศอังกฤษ ในประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายกําหนดความผิดเก่ียวกับการใชเช็คใหเปน
ความผิดอาญา แมผูออกเช็คจะมีเจตนาไมใหผูรับเช็คไดรับชําระเงินตามเช็คก็ตาม เวนแตการกระทํา
ของผูออกเชค็นัน้เขาองคประกอบความผดิอาญาฐานใดฐานหนึง่ ผูทรงจึงจะสามารถฟองใหผูสัง่จายเช็ค
รบัผดิโดยอาศยักฎหมายแพงในเรือ่งตัว๋เงนิเพ่ือเรียกใหรบัผดิตามคดแีพงไดเทาน้ัน ซึง่เปนไปตามกฎหมาย
Bill of Exchange Act 1882 อยางไรก็ด ี ในสวนของความรบัผิดทางอาญาท่ีเก่ียวของกบัการใชเช็คน้ัน 
อาจเปนความผิดทางอาญาไดหากเขาองคประกอบความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา ๑๕ ของ Theft Act 1968 
หรือปลอมแปลงเอกสารในมาตรา ๑ ของ The Forgery and Counterfeiting Act 1981
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหการกระทําความผิดอันเกิดจากการใชเช็คกรณีออกเช็ค
โดยไมมีเงินในธนาคารเพียงพอที่จะสั่งจายตองรับผิดตามกฎหมายอาญา ๒ ฐาน คือ ฐานฉอโกง และ
ฐานลักทรพัยโดยใชกลอบุาย นอกจากนี ้บางมลรฐัไดมบีทบญัญัตเิฉพาะเก่ียวกบัความผดิอันเกดิจากการ
ใชเชค็ ซึง่อตัราโทษอาจจะรนุแรงนอยกวาหรอืแตกตางจากทีก่าํหนดไวในกฎหมายอาญาท่ัวไปดังกลาว 
เชน มลรัฐเคนทักก้ี กําหนดใหทั้งการสั่งจายเช็คโดยไมมีเงิน และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเช็ค
เปนความผิดอาญาทั้งสิ้น 
  สําหรบับทวิเคราะหความเหมาะสมของการกาํหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตฉิบับน้ี 
คอื แมวาการกาํหนดความผิดทางอาญาในพระราชบญัญตัวิาดวยความรบัผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔
จะมเีจตนารมณเพือ่สรางความเชือ่ถอืของการใชเชค็แทนเงนิสด โดยกําหนดเงือ่นไขอันเปนองคประกอบ
ของความผดิท่ีเปรยีบเสมอืนบทสนันิษฐานถงึเจตนาของผูออกเชค็หากปรากฏพฤตกิรรมตามทีก่ฎหมาย
กําหนด เชน การออกเช็คโดยไมมีเงินในบัญชี หรือมีอยูแตไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็ค ใหตองรับผิด
อนัทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนินคดกีบัผูออกเชค็ท่ีธนาคารปฏิเสธการใชเงินก็ตาม แตอกีดานหน่ึง
ไดกอใหเกิดผลกระทบแกผูทีอ่อกเช็คโดยไมไดมเีจตนาทุจริตหรือไมไดมเีจตนาท่ีจะหาผลประโยชน
โดยมชิอบ เพยีงแตอาจมเีหตขุดัของทางธรุกจิบางประการท่ีทาํใหไมมเีงินในบญัชเีพยีงพอท่ีจะชาํระหน้ี
ไดตามเช็ค ผูออกเช็คก็ตองรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว อันไมสอดคลองกับแนวคิด
ในการลงโทษทางอาญาท่ีมุงนาํตวับคุคลผูเปนอาชญากรโดยสันดานมาลงโทษเพ่ือใหเขด็หลาบ หรอื
วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา ดังนี้
  -  วัตถุประสงคเพื่อแกแคนทดแทน กลาวคือ การนําตัวผู ออกเช็คที่ไมมีเจตนาทุจริต
ไปลงโทษจําคุกอาจจะไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของเจาหน้ี คือ ไมไดรับเงินเยียวยา
ตามท่ีควรจะไดรบั แตกลับจะย่ิงกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหน้ีมากย่ิงข้ึน เพราะผูออกเช็คจะไมสามารถ
ประกอบการใดเพื่อใหไดมาซึ่งการชําระหนี้ 
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  -  วตัถปุระสงคเพือ่กนัผูกระทาํความผดิออกจากสงัคม กลาวคอื การทีผู่ออกเชค็ไมสามารถ
หาเงินมาชําระหนี้ตามเช็คไดโดยไมไดเกิดจากเจตนาทุจริตนั้น ไมทําใหบุคคลเหลานั้นเปนอาชญากร
ที่ควรกันออกจากสังคมเพื่อปองกันมิใหไปทําอันตรายแกผูอื่นแตอยางใด
  -  วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูผู กระทําความผิด กลาวคือ เม่ือผูออกเช็คไมมีเจตนาทุจริต
การนาํบคุคลเหลานี้มาลงโทษจึงไมเปนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมแตอยางใด เพราะการท่ีบุคคลเหลานี้
ไมมีเงินชําระหน้ีตามเช็คมิใชพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีบคุคลเหลานีจ้ะควบคมุได การใหรับโทษจําคุก
จึงมีแตกอใหเกิดตราบาปและตองประสบความยากลําบากในการหาเงินมาชําระหนี้มากยิ่งขึ้น
  จะเหน็ไดวาการลงโทษผูออกเชค็ทีไ่มมเีจตนาทจุรติไมเปนไปตามเจตนารมณหรอืวตัถปุระสงค
ของกฎหมายอาญาดงักลาว และเมือ่พจิารณาบทบญัญตัใินมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบญัญตัิ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ แลวจะพบวา ผูออกเช็คมิไดมีเจตนาทุจริต
ที่จะไมใชเงินตามเช็ค หรือกฎหมายมิไดกําหนดใหตองมีเจตนาทุจริตเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ความผดิดวย จงึสมควรพจิารณายกเลกิโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) ดงักลาว โดยอาจใช
มาตรการอื่นแทน เพื่อใหเช็คยังคงความนาเชื่อถือไวดังเดิม ซึ่งมาตรการอื่นที่อาจนํามาใชทดแทน
โทษอาญาได มีดังนี้
  ๑)  มาตรการหามทําธุรกรรมทางการเงินเปนระยะเวลาหน่ึง โดยหามทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคาร ไมวาจะเปนบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเปนระยะเวลา ๕ ป แตหากผูออกเช็คที่ธนาคาร
ปฏิเสธการใชเงินไดชําระหนี้ตามเช็คครบถวนแลวกอนครบระยะเวลา ๕ ป สิทธิในการทําธุรกรรม
ทางการเงินจากธนาคารจึงจะกลับคืนดังเดิม
  ๒)  มาตรการภายในของธนาคารพาณิชย ถือเปนมาตรการเบื้องตนที่ใชในการกลั่นกรอง
คณุภาพของลกูคาทีเ่ขามาเปดบญัชกีระแสรายวนั และเปนมาตรการสอดสองดูแลการใชเช็คของลกูคา
ภายหลังไดรับอนุญาตการเปดบัญชีแลว ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คไดอีกทางหนึ่ง เชน 
หากธนาคารกาํหนดเง่ือนไขของลูกคาใหผูใดทําการส่ังจายเช็คแลวตอมาถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
โดยไมมเีหตผุลอนัสมควรเปนจาํนวนครัง้เกนิกวาทีก่าํหนดไว ธนาคารจะถอืเปนเหตใุหปดบญัชขีองลกูคา
รายนั้นไดทันที และไมสามารถใชเช็คของธนาคารนั้นไดอีกตอไป
     อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจปฏิเสธไมไดวาการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
มีการแขงขันกันคอนขางสูง หากธนาคารใดจะกําหนดมาตรการดังกลาวก็ตองคํานึงถึงปจจัยดานการ
แขงขันดวย เพราะผูขอเปดบัญชียอมจะเลือกเปดบัญชีกับธนาคารท่ีไมเขมงวด ดังนั้น มาตรการน้ี
จะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือธนาคารพาณิชยตาง ๆ รวมมือกันกําหนดมาตรการบังคับนี้ใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางธุรกิจ
  ๓)  มาตรการภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยนํามาใช
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใชเช็คของลูกคาของธนาคาร ซึ่งตองประกาศใหการใชเช็คเปน “สินเชื่อ” 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดติฯ หรือแกไขบทนิยามคําวา “ขอมลูเครดติ” 
ใหหมายความรวมถงึ “ขอมลูประวตักิารใชเชค็หรอืเชค็ทีถ่กูปฏเิสธอนัเนือ่งมาจากไมมเีงนิเพยีงพอในบญัช”ี 
เชนเดยีวกบัประเทศออสเตรเลยีและแคนาดา ทีก่าํหนดใหขอมลูเครดติครอบคลมุถงึประวตักิารใชเชค็ดวย
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  สาํหรบัความผดิจากการออกเช็คโดยมเีจตนาท่ีจะไมใหมกีารใชเงินตามเช็คตามมาตรา ๔ (๑) 
และหามธนาคารมใิหใชเงนิตามเชค็โดยเจตนาทจุรติตามมาตรา ๔ (๕) แหงพระราชบญัญตัวิาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น มิใชเปนการลงโทษจําคุกเพราะเหตุผลวาไมอาจ
ปฏบิตักิารชาํระหนีต้ามสญัญาได แตเปนการลงโทษเนือ่งจากความไมสจุรติของผูออกเช็ค ซึง่ไมขดั
ตอการลงโทษทางอาญาและกติการะหวางประเทศดังไดกลาวแลวขางตน จงึควรคงโทษทางอาญาไว
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คตอไป 
  นอกจากน้ี หากยกเลิกโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ ทัง้หมด โดยใชโทษอาญาเมือ่การออกเชค็
เขาลกัษณะเปนความผดิฐานฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมายอาญาแลว อาจมีผลเปนการ
ลดทอนความนาเชื่อถือของเช็คได เพราะการพิสูจนความผิดฐานฉอโกงทําไดยากกวาความผิดตาม
พระราชบญัญัตวิาดวยความผดิอันเกดิจากการใชเช็คฯ ซึง่มีองคประกอบความผดิท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ความผิดฐานฉอโกงตองพิจารณาถึงการหลอกลวงใหหลงเชื่อเพื่อไดไปซึ่งทรัพยสิน แตการใชเช็ค
อาจไมเขาขายลักษณะดังกลาว
  ดงัน้ัน ความผดิอันเกดิจากการใชเช็คควรกาํหนดโทษทางอาญาเฉพาะกรณีทีผู่กระทํามีเจตนา
ทุจริตเทานั้น ซึ่งจะสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษทางอาญาที่มุงเอาผิดกับการกระทําที่มีลักษณะ
เปนอาชญากร สวนกรณทีีไ่มมเีจตนาทจุริตอาจใชมาตรการอืน่แทนได เชน หามทาํธุรกรรมทางธนาคาร
เปนระยะเวลาหนึ่ง ใชมาตรการภายในของธนาคารพาณิชย และมาตรการภายใตพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตน

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๖

  การตรากฎหมายวาดวยลิขสทิธิข์ึน้ใชบงัคบัเพ่ือคุมครองลขิสทิธิอ์นัเปนทรัพยสนิทางปญญา
ประเภทหนึ่งนั้น มีเหตุผลในประการที่สําคัญ ดังนี้
  -  เหตุผลดานความเปนธรรมตามธรรมชาติ (Principle of Natural Justice) เน่ืองจาก
ผูสรางสรรคเปนผูใชสติปญญา ความชํานาญ และแรงงานในการสรางสรรค เจาของงานจึงควรมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights) ในการกําหนดรูปแบบและสภาพ รวมท้ังเวลาของการใชงานนั้น 
ตลอดจนปองกันมิใหผูอื่นมาใชประโยชนจากงานของตนโดยมิไดรับอนุญาต และหากงานนั้นสามารถ
สรางมูลคาเปนทรัพยสินขึ้นมา ผูสรางสรรคก็ควรไดรับประโยชนจากการนั้นในรูปของคาตอบแทน
การใชสิทธิ (Royalty)
  -  เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (Economic Argument) การสรางสรรคงานนัน้จําตองมกีาร
ลงทุน ไมวาในขณะสรางงานหรอืการนํางานออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยผูลงทุนยอมคาดหวงัผลกาํไร
จากการลงทุนดังกลาว ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความคุมครองแกผูลงทุน
  -  เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (Cultural Argument) การสรางสรรคจะกลายเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในแงของการสะทอนหรือบมเพาะใหเห็นถึงวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ และ
การเปลีย่นแปลงในสงัคม ซึง่เปนประโยชนแกสาธารณะในการสรางเสริมวัฒนธรรมใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน
ดังนั้น ผูสรางสรรคงานจึงควรไดรับความคุมครอง

 ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๗๐-๘๗.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  -  เหตุผลทางดานสังคม (Social Argument) การเผยแพรงานตอสาธารณชนทําใหเกิด
ความเชือ่มโยงและหลอหลอมความรูของคนในสงัคมทกุเพศ ฐานะ อาย ุและสผีวิ การใหความคุมครอง
แกงานสรางสรรคจึงกอใหเกิดความมั่นคงและเปนปกแผนของสังคม
  โดย “สภาพปญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์” ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาตามเจตนา
และลักษณะของการกระทําแลวสามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ “การละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่มเปนการกระทาํเพือ่การคา” ซึง่เปนการละเมดิลขิสทิธิโ์ดยการทาํซํา้หรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิ์ 
และจาํหนาย จาย แจกงานอนัมลิีขสทิธิด์งักลาวเปนปกตธิรุะหรอืกระทาํไปโดยไมไดมวีตัถปุระสงคเพือ่
หากําไร และ “การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเปนการกระทําเพ่ือการคา” ซึง่เปนการละเมดิลขิสทิธิโ์ดยการทาํซํา้
หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กระทําเปนปกติธุระและมีจุดประสงคเพื่อหากําไรมิใชเพื่อการซื้อขาย
รายหนึ่งรายเดียว โดยจะพิจารณาจากจํานวนของการกระทํา อาทิ การขายใหเพื่อนฝูงเพียงครั้งเดียว 
ไมใชการกระทาํเพือ่การคา แตถาเปนรานคาซึง่จาํหนายสิง่นัน้เปนปกตแิละมกีารจาํหนายสิง่นัน้หลายครัง้ 
เชนนี้เปนการกระทําเพื่อการคา
  ทั้งนี้ สภาพปญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิดังกลาว และบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ทีก่าํหนดฐานความผดิทีม่โีทษทางอาญาอนัสมควรไดรบัการพจิารณาปรบัปรงุแกไข 
มสีาระสาํคญั ดังนี้
  ๑)  ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา 
     ความผิดเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีไมเปนการกระทําเพ่ือการคา ตามพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหนึง่๗ มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ครอบคลมุทัง้การกระทาํเพือ่การคา
และไมใชเพื่อการคา๘ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง๙ และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง๑๐ เมื่อวิเคราะหแลวพบวา 
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคาทําใหเจาของลิขสิทธิ์ไดรับความเสียหายนอยมาก
และผูละเมิดลิขสิทธ์ิก็ไดรับประโยชนนอยมากเชนกัน หรือกลาวอีกนัยคือ เจาของลิขสิทธ์ิขาดรายได
หรอืคาตอบแทนจากการอนญุาตใหใชงานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้เพยีงไมกีช่ิน้ เพราะบคุคลอืน่อกีจาํนวนมาก
ยงัคงซือ้ผลงานอนัถกูลขิสทิธิจ์ากเจาของลขิสทิธิอ์ยู ในขณะทีผู่ละเมดิลขิสทิธิอ์าจไดรายไดเพยีงเลก็นอย
จากการจําหนายงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิเพียงไมกี่ชิ้นดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในลกัษณะนีไ้มไดกระทบตอความสงบเรยีบรอยของสงัคมโดยรวม ผูละเมดิลขิสทิธิม์รีะดบัความชัว่ราย

  ๗มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
  ๘มาตรา ๖๙/๑ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
  ๙มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
   ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึง่เปนการกระทาํเพือ่การคา ผูกระทาํตองระวางโทษจาํคตุัง้แตสามเดอืนถงึสองป หรอืปรบั
ตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
 ๑๐มาตรา ๗๐/๑ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑ หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

หรือความเปนอาชญากรต่ํา แตถาหากเจาของลิขสิทธิ์เสียหายมากข้ึนเทาใดหรือผูละเมิดลิขสิทธิ์
ไดรับประโยชนซึ่งเปนประโยชนโดยมิชอบมากขึ้นเทาใด ระดับผลกระทบตอความสงบเรียบรอย 
ระดับความชั่วราย หรือระดับความเปนอาชญากรก็จะมากขึ้นเทานั้น
      อยางไรก็ตาม การละเมิดลขิสทิธิท์ีไ่มเปนการกระทําเพ่ือการคาดงักลาว ผูกระทาํความผิด
ยังมีความชั่วรายหรือความเปนอาชญากรอยูบาง ซึ่งแมจะเพียงเล็กนอยแตถามีเปนจํานวนมาก 
กลาวคอื ละเมดิกันคนละเลก็นอยแตละเมดิกันหลายคนก็จะกอความเสยีหายอยางมากตอท้ังเจาของ
ลิขสิทธิ์และผลประโยชนของสังคมโดยรวม อาทิ ตางประเทศอาจไมเชื่อมั่นวา หากนําผลงานอันมี
ลขิสทิธิม์าขายในประเทศไทยแลวจะไดรบัผลกําไรในจาํนวนทีค่วรจะไดรบัหรือไม อนัทําใหประเทศไทย
อาจถูกตัดโอกาสทางการคาและการลงทุน รวมทั้งสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก
   ๒)  ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา 
      ความผิดเก่ียวกับการละเมดิลิขสิทธ์ิทีเ่ปนการกระทาํเพ่ือการคา ตามพระราชบญัญัตลิขิสิทธ์ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ครอบคลมุทัง้การกระทาํเพือ่การคาและไมใช
เพือ่การคา มาตรา ๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เมือ่วิเคราะหแลวพบวา การละเมดิลขิสทิธิ์
ทีเ่ปนการกระทําเพ่ือการคาทาํใหเจาของลิขสทิธิไ์ดรบัความเสยีหายอยางมาก และผูละเมดิลขิสทิธิ์
กไ็ดรบัประโยชนโดยมชิอบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลาวอยางมากเชนเดียวกัน กลาวคอื ผูละเมดิลิขสิทธิ์
นาํผลงานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิไปจาํหนายตอสาธารณชนเปนจํานวนมาก โดยราคาจาํหนายจะถกูกวาผลงาน
ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพราะผูละเมิดลิขสิทธิ์ไมไดใชทรัพยากรในการคิดคนหรือสรางสรรคงานน้ันดวยตนเอง 
แตใชตนทนุเพียงเลก็นอยในการคัดลอกหรือทาํซํา้งานดังกลาวโดยมชิอบ เมือ่ราคาจาํหนายถูกกวา สาธารณชน
กจ็ะซ้ือแตผลงานอนัละเมดิลิขสิทธ์ิ ทาํใหผูละเมดิลิขสิทธ์ิไดรบัรายไดอยางมหาศาล ในขณะทีผู่สรางสรรค
ผลงานท่ีถกูลิขสิทธ์ิซึง่ลงทนุลงแรงอยางมากในการสรางสรรคงานดังกลาวกลับขายงานอันถูกลิขสิทธ์ิ
ของตนไมได ทําใหตองสูญเสียรายไดที่ควรจะไดรับ นอกจากนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพ่ือการคาน้ี ยังสรางความเสียหายตอสังคม (social harm) อยางมหาศาลจนอาจจะมากกวา
ประโยชนที่ผูละเมิดลิขสิทธ์ิจะไดรับ (gain) อีกดวย ยกตัวอยางเชน ผูละเมิดลิขสิทธิ์อาจไดรับเงิน
เปนจํานวนสบิลานบาท แตการถูกตัดโอกาสทางการคาจากประเทศผูถกูละเมดิลิขสิทธ์ิอาจทําใหประเทศ
ผูละเมิดตองสญูเสยีโอกาสทีจ่ะไดรบัเงนิหลายหมืน่ลานบาท จะเห็นไดวา การละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนการกระทาํ
เพื่อการคา นอกจากผูกระทําจะมีความชั่วราย มีความเปนอาชญากรโดยจากการมุงแสวงหาประโยชน
แกตนโดยมิชอบแลว ยังสรางผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและผลประโยชนของสังคมโดยรวม
อยางมหาศาลจากการที่ประเทศตองถูกตัดโอกาสทางการคาการลงทุนอีกดวย
   ๓)  ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
      มาตรา ๗๑ แหงพระราชบญัญตัลิขิสทิธิฯ์ เปนบทบัญญตัทิีก่าํหนดความผดิใหกบัผูทีไ่มมา
ใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่ “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” หรือ “คณะอนุกรรมการ” 
สัง่ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม กค็อื การออกคาํสัง่เปนหนงัสอืเรยีกบคุคลใดมาใหถอยคาํหรอืใหสงเอกสาร
หรอืวตัถใุด ๆ  มาเพือ่ประกอบการพจิารณาไดตามความจําเปน ซึง่คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ
ดังกลาว แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาเปนเจาพนักงาน แตเม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ี
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ของคณะกรรมการรวมถึงคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๖๐ แลว ถือเปนคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย จึงเปน 
“เจาหนาที”่ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยงัเปน
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงเปน “เจาพนักงาน” ตามมาตรา ๑ (๑๖) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดฐานฝาฝนคําสั่งของ
เจาพนักงานไวแลวในมาตรา ๓๖๘ ซึ่งเปนความผิดลหุโทษ
      ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแลวเห็นวา มีเพียงมาตรา ๖๐ (๒) 
เทาน้ันที่สมควรมีสภาพบังคับของการฝาฝนที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่ง เพราะเปนการเรียกมา
ใหถอยคาํเพือ่ประกอบการออกคําสัง่ทางปกครอง ซึง่มผีลทางกฎหมายตอเอกชนทีเ่กีย่วของโดยตรง 
กลาวคอื กระทบตอสทิธเิสรภีาพของเอกชนทีเ่กีย่วของ จงึควรมสีภาพบงัคบัใหผูทีเ่กีย่วของมาใหถอยคาํ
โดยเร็ว เชนเดียวกับความผิดฐานตาง ๆ ในกรณีท่ีเจาพนักงานในการยุติธรรมเรียกใหมาใหถอยคํา
แลวผูนั้นไมมาหรือมาแตไมยอมใหถอยคําตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ ถึงมาตรา ๑๗๑ 
สวนกรณีการไมมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) 
และ (๔) นั้น โดยปกติแลวไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรง เพราะเปนเพียง
งานการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือสนับสนุนสงเสริม ซึ่งงานเหลานี้ไมมีความจําเปนเรงดวนถึงขนาด
ตองบงัคบัใหมา แตควรเปนการเชิญใหมาดวยความสมัครใจ และถึงแมวาจะมีสถานการณฉกุเฉนิทีจ่าํเปน
เรงดวนตองขอคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนสงเสริมโดยเร็วซึ่งตองออกคําสั่งบังคับก็ตาม ก็ไมควร
มีสภาพบังคับที่รุนแรง การกําหนดใหเปนความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๖๘ จึงเหมาะสมเพียงพอแลว 
เพราะหากไมมาตามคาํสัง่กส็ามารถเชญิผูอ่ืนมาแทนไดโดยไมสงผลเสยีหายรายแรงมากนัก ตางจากการ
เรียกมาใหถอยคําเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองซ่ึงตองใหผูเก่ียวของเทาน้ันมาใหถอยคําจะเชิญผูอ่ืนมาไมได 
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) โดยคงไวเฉพาะความผิดฐานฝาฝน
คําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้น
   ๔)  ความผิดเก่ียวกับการขัดขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานตามมาตรา ๗๒
      มาตรา ๗๒ เปนบทบญัญตัทิีก่าํหนดความผดิสาํหรบัผูทีข่ดัขวางหรอืไมอาํนวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ แลว
จะเห็นวา มีความคลายคลึงกับเจาหนาที่ตํารวจและเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญ เพราะเปนการแสวงหา
ขอมลูเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้จงึสมควรกาํหนดสภาพบงัคบัทีม่คีวามรนุแรง
ในระดบัหนึง่ อยางไรกด็ ีฐานความผดิตามมาตราน้ี เฉพาะสวนท่ีเปนการ “ขดัขวาง” พนกังานเจาหนาที ่
จะมีความซ้ําซอนกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดอัตราโทษไวสูงกวา จึงเห็นควรใหแกไขมาตรา ๗๒ โดยยกเลิกความผิด
ฐานขัดขวางพนักงานเจาหนาท่ี และคงไวเฉพาะความผดิฐานไมอํานวยความสะดวก ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
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   ๕)  การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
      การที่บุคคลกระทําความผิดซํ้าแสดงวาบุคคลนั้นไมเข็ดหลาบ กฎหมายจึงตองเพิ่มโทษ
ใหสงูขึน้ โดยมาตรา ๗๓ เปนบทบญัญตัทิีก่าํหนดเพิม่โทษสําหรับการกระทําความผดิซํา้ ซึง่ไดมบีญัญตัไิวแลว
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ ทัง้นี ้การจะเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังกลาวได คร้ังแรกผูนั้นตองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก และคร้ังหลังศาลจะพิพากษาลงโทษ
ถงึจาํคกุดวย แตสาํหรบั “คดลีขิสทิธิ”์ ทีข่ึน้สูศาลจะมแีตการละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนการกระทําเพือ่การคา 
และในทางปฏบิตัศิาลจะพพิากษาลงโทษปรับแตเพียงอยางเดียว มเีพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีพพิากษาลงโทษ
จาํคกุดวย และถาพพิากษาลงโทษจําคกุดวยแลวกจ็ะ “รอการลงโทษ” ไวทกุคดี ดงันัน้ หากจะกาํหนด
ใหคดีลิขสิทธ์ิไปใชบทบัญญัติวาดวยการเพ่ิมโทษเพราะกระทําความผิดซ้ําตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แลว อาจจะไมมีจําเลยในคดีลิขสิทธิ์คนใดที่ไดรับการเพิ่มโทษ การบัญญัติ
เร่ืองการเพิม่โทษเมือ่กระทาํความผดิเกีย่วกบัลิขสิทธ์ิซํา้ไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๗๓ โดยใชคาํวา 
“ผูใดกระทาํความผดิตองระวางโทษตามพระราชบญัญัตนิี.้..” แทนทีจ่ะใชคาํวา “ผูใดตองคาํพพิากษา
ถงึทีส่ดุใหลงโทษจาํคกุ...” ดงัเชนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ เพ่ือเปดชองใหมกีาร
เพ่ิมโทษเม่ือกระทําความผิดซ้ําอีกได ไมวาศาลจะพิพากษาคร้ังแรกหรือคร้ังหลัง ใหจาํคุกหรือปรับ 
หรือรอการลงโทษ รอการกําหนดโทษ หรือใหกักขังแทนการจําคุก ถือวามีความเหมาะสมแลว
      อยางไรก็ดี การเพิ่มโทษเพราะกระทําความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซํ้าตามมาตรา ๗๓ นั้น 
มคีวามแตกตางจากมาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาใชคําวา “ถาและไดกระทําความผิดใด ๆ อีก ในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ด ีภายในเวลา
หาปนับแตวันพนโทษก็ดี...” สงผลใหผูที่กระทําความผิดอีกในระหวางท่ียังรับโทษอยูในคดีกอน เชน 
กระทาํความผิดซ้ําอีกในขณะรับโทษจาํคุกจากการกระทาํความผิดคร้ังกอน ตองถูกเพ่ิมโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา แตพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา ๗๓ ใชคําวา “...เม่ือพนโทษแลวยังไมครบ
กาํหนดหาป กระทาํความผิดตอพระราชบัญญตันิีอ้กี...” สงผลใหผูทีก่ระทาํความผิดโดยการละเมดิ
ลขิสทิธิอ์กี ในระหวางท่ียงัรบัโทษอยูหรอืยงัไมพนโทษ ไมถกูเพ่ิมโทษตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญตัิ
ลขิสทิธิฯ์ แตตองใชบทเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แทน ซึง่เพ่ิมโทษ
นอยกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ อันไมเปนธรรมเทาที่ควร จึงเห็นควรใหมีการแกไข
มาตรา ๗๓ โดยใชถอยคําที่มีนัยเชนเดียวกันกับในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ 
เพื่อใหผูที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซํ้าอีก ไมวาจะอยูระหวางรับโทษจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งกอน 
หรือพนโทษมาแลวไมเกินหาป ตองถูกเพิ่มโทษอยางเสมอภาคกัน
   ๖)  การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๗๗
      มาตรา ๗๗ กําหนดใหความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึง่ ให “อธิบดีกรมทรพัยสนิทางปญญา” หรือผูซึง่อธบิดีกรมทรพัยสนิทางปญญา
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ความผิดที่เปรียบเทียบไดดังกลาวลวนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่มเปนการกระทาํเพ่ือการคา ซึง่ถอืวาเปนการกระทาํทีไ่มรายแรงหรือสรางความเสยีหายไมมาก จงึไมถงึ
ขนาดตองดําเนินการถึงชั้นศาล การกําหนดใหความผิดเหลาน้ีสามารถเปรียบเทียบไดจึงมีความ
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เหมาะสมแลว เพราะจะทําใหกระบวนการดําเนินคดียุติลงไดในฝายบริหาร อนัทาํใหเกดิความสะดวก
รวดเร็วแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย อยางไรก็ดี การใหอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดเทาน้ัน อาจจะสรางความไมสะดวกอยูบาง 
ดงันัน้ หากแกไขเพ่ิมเติมให “พนักงานสอบสวน” มอีาํนาจเปรยีบเทยีบปรบัไดจะกอใหเกดิความสะดวก
มากยิ่งขึ้น
   ๗)  การกาํหนดใหความผิดตามพระราชบัญญตันิีเ้ปนความผิดอนัยอมความไดตามมาตรา ๖๖
      การกําหนดใหความผิดทุกฐานความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนความผิดอนัยอมความไดอาจไมเหมาะสมเทาทีค่วร เพราะอาจกอใหเกิดการขมขูผูละเมิดลิขสิทธ์ิ
ใหนําเงินซึ่งปกติจะเปนจํานวนมากมาจายเพื่อเปนคายอมความ โดยผูละเมิดลิขสิทธ์ิสวนใหญ
จะยินยอมจาย เพราะไมตองการถูกดําเนินคดีอาญาซึ่งจะทําใหมีประวัติการกระทําความผิดติดตัว
ไปตลอด และหากกระทําความผิดซํ้าอีกก็อาจถูกเพิ่มโทษหรือถูกจําคุกในที่สุด รวมทั้งการเปดชอง
ใหมีการยอมความไดยังกอใหเกิดกระบวนการซ้ือขายใบมอบอํานาจ กลาวคอื เจาของลขิสทิธิซ์ึง่เปน
ผูเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสทิธ์ิจะขายใบมอบอาํนาจรองทุกขและดําเนินคดีใหแกผูรับมอบอํานาจ 
อาทิ มกีารซือ้ขายกนั ๒๐ ใบ ราคาใบละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผูรบัมอบอาํนาจกจ็ะนาํไปขมขูผูละเมดิลขิสทิธิ์
ใหจายคายอมความ โดยอาจจะใหจายรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทําใหผูรับมอบอํานาจไดกําไรรายละ 
๒๐,๐๐๐ บาท จะเห็นไดวาผูเก่ียวของทุกฝายมิไดคาดหวังถึงผลท่ีจะปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ แตตางฝาย
ตางมุงหวงัถงึผลประโยชนในทางทรพัยสนิของตนเองเทานัน้ โดยใชทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทัง้หมด ไมวาจะเปนตาํรวจ อยัการ หรอืศาล เปนเครือ่งมอื ซึง่ไมสอดคลองกบัวตัถปุระสงค
ของการลงโทษทางอาญา และเปนการใชทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเปน
ทรพัยากรของรฐั เพือ่ตอบสนองความตองการสวนตัวของเอกชนในทางทรพัยสนิเทานัน้ นอกจากนี้ 
การกาํหนดใหการละเมดิลขิสทิธิเ์ปนความผิดอนัยอมความไดยงัทาํใหผูละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนตวัการใหญ
ของขบวนการละเมิดลิขสิทธ์ิหลุดพน เพราะผูรับจางขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ซึ่งเปนเพียง 
“ปลาซิวปลาสรอย” ไดยอมจายคายอมความไปกอนแลวนั่นเอง

  ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิของตางประเทศและความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดโทษทางอาญาในคดีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยแลว มีดังนี้
  ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา (Copyright Act of 1976) 
ไดกําหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายแกเจาของลิขสิทธ์ิโดยใหเปนเร่ืองทางแพง และกําหนดโทษ
ทางอาญาสาํหรับผูละเมิดลิขสิทธ์ิ ทัง้โทษจาํคกุ ปรับ และริบทรัพยสิน๑๑ โดยลักษณะการกําหนดโทษอาญา
จะสัมพันธกับลักษณะของงานท่ีถูกละเมิดและจํานวนคร้ังของความผิดท่ีไดกระทํา เชน ถาไดทาํซํา้หรอื
จาํหนายสาํเนาของงานทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์๗ - ๖๕ ชดุ ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วนั ตองรบัโทษปรบัไมเกนิ 
๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั หรอืจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และโทษจาํคกุอาจเพิม่เปนไมเกนิ ๕ ป 

 ๑๑ผูกระทําความผิดจะถูกลงโทษตาม U.S. Code : TITLE 18 - Crimes AND CRIMINAL PROCEDURE : PART 1 - CRIMES : 
CHAPTER 113 - STOLEN PROPERTY : Section 2319.
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ถามกีารจําหนายสาํเนาของงานท่ีละเมิดลขิสทิธิเ์กนิ ๖๕ ชดุ ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วนั หรอืถาเปน
การกระทําความผดิคร้ังท่ี ๒ สวนความผิดอาญาฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในกรณอีืน่ ๆ  ไดกาํหนดใหตองรับโทษ
ปรับไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั หรือจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
  สวนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เจาของลิขสิทธิ์อาจเลือกในเวลาใด
กอนท่ีจะมีคําพิพากษาเด็ดขาดใหชดใชคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแทนการชดใชคาเสียหาย
ทีแ่ทจริงและกาํไรสําหรบัการละเมิดลขิสิทธ์ิทัง้หมดทีฟ่องรอง เปนจํานวนเงินไมนอยกวา ๕๐๐ ดอลลารสหรฐั 
แตไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ตามทีศ่าลจะเหน็สมควรเพ่ือความยุตธิรรม และกรณทีีเ่จาของลขิสทิธิ์
เปนผูมภีาระนาํสืบ และศาลเห็นวาการละเมิดลิขสิทธ์ินัน้ไดทาํข้ึนโดยมเีจตนาจะใหเจาของลขิสิทธ์ิเสียหาย
ศาลอาจใชดุลพินิจสั่งใหเพิ่มคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดเปนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ 
แตถาผูละเมดิไมทราบหรอืไมมเีหตุอนัควรทราบ ศาลอาจใชดลุพินจิลดคาเสยีหายตามทีก่ฎหมายกําหนด
ลงมาเปนเงนิไมเกิน ๒๐๐ ดอลลารสหรฐั ทัง้น้ี กฎหมายฉบบัน้ีไมไดกาํหนดใหความผดิฐานละเมดิลิขสิทธ์ิ
เปนความผิดอันยอมความได
  อนึง่ เนือ่งจากปจจบุนัมกีารละเมิดลขิสทิธิท์างอนิเทอรเนต็เปนจาํนวนมาก รฐับาลกลางของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาจงึไดตรา Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ขึน้ เพือ่ปองกนัการกระทาํ
ความผิดดังกลาว เชน การขโมยขอมูลโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต กฎหมายไดกําหนดทางเลือกในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา กลาวคือ เจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
มีสิทธิฟองไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยคดีแพงมีโทษปรับถึง ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตองาน
ทีล่ะเมดิหนึง่ชิน้ สวนความรับผดิทางอาญาสามารถปรบัไดถงึ ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั และจาํคกุไมเกนิ 
๕ ป นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองเจาของลิขสิทธิ์แมวาผูกระทําละเมิดจะอยูตางประเทศก็ตาม
  ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศอังกฤษจะแยกกระบวนการทางแพง
และกระบวนการทางอาญาในเรือ่งการเยยีวยาความเสยีหายออกจากกัน โดยผูเสยีหายมกัจะใชกระบวนการ
ทางแพงเปนสําคัญ เนื่องจากมีการเยียวยาความเสียหายและการคุมครองช่ัวคราวหรือถาวรโดยหาม
การกระทาํละเมิดซ่ึงเปนประโยชนตอนักธุรกิจมากกวาการลงโทษทางอาญา เพราะการใชกระบวนการ
ทางอาญาไมมีเรื่องการขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดการกระทําในระหวางการพิจารณา อีกทั้ง
การพิสูจนความผิดในคดีอาญาตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยใหเห็นถึงเจตนาหรือความจงใจ
อนัเปนองคประกอบของความผิดดวย เชน ตองพิสูจนใหปราศจากขอสงสัยวาผูกระทําไดรูหรือควรรู
วาเปนกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ แตในทางแพงแคพิสูจนวาเปนผูกระทําการอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ก็เพียงพอที่จะพิพากษาใหชดใชคาเสียหายได
  ทัง้นี ้การดาํเนนิคดีอาญาในความผดิฐานละเมดิลขิสทิธิต์าม Copyright Designs and Patents 
Act 1988 หากเปนกรณีเล็กนอยจะพจิารณาแบบรวบรัดใน Magistrates’ Court ซึง่เปนศาลท่ีพจิารณา
พิพากษาคดีความผิดเล็กนอย (summary offence) โดยศาลจะลงโทษจําคุกไดไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกินกวามูลคาความเสียหายท่ีแทจริงสูงสุด (a fine not exceeding the statutory) หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ แตหากเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กอใหเกิดความเสียหายมาก (พิจารณาจากคําฟองเปนเกณฑ) 
จะตองพิจารณาคดีใน Crown Court ซึง่ศาลมอีาํนาจลงโทษจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืปรับไมจาํกดัจาํนวน 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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  ประเทศญี่ปุน  กฎหมายของประเทศญ่ีปุนไดใหความคุมครองสิทธิของผูถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ
ไวในทางแพง และมีบทลงโทษทางอาญาแกผูละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกําหนดโทษอาญาไวในลักษณะที่ ๘ 
วาดวยบทกาํหนดโทษ (Chapter VIII Penal Provision) ในมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๑ ทวิ๑๒ 
โดยมาตรา ๑๑๙ (๑) ถือเปนหลักการของความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และมีโทษหนักที่สุด คือ จําคุก
ไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เยน สวนมาตรา ๑๑๙ (๒) เปนการใชใหผูอืน่กระทาํความผดิ
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในทางการคาซึ่งมีอัตราโทษเทากัน มีหลักการเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๘๔ เรื่องผูใช สําหรับความผิดฐานระบุชื่อผูสรางสรรคปลอมตามมาตรา ๑๒๑ และความผิด
ตามมาตรา ๑๒๑ ทวิ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปราบปรามสิ่งบันทึกเสียงอันละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตจาก
ตางประเทศนั้น มีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ เยน การจะฟองรองใหลงโทษ
ในความผิดดังกลาวได ตองมีการยื่นคํารองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ แลว
  ประเทศแคนาดา คดลีขิสทิธิข์องประเทศแคนาดามทีัง้โทษจาํคกุและโทษปรบั โดยโทษปรบั
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์กอนป ค.ศ. ๑๙๘๘ ไมรุนแรงเทาที่ควร จึงไมคอยมีผลในการยับยั้งขมขูผูกระทํา
ความผิด กลาวคือ ปรับเพียง ๑๐ ดอลลาร ซึ่งเทากับความผิดเล็กนอย แตปจจุบันกฎหมายไดมีการ
เพิม่โทษปรบัใหสงูขึน้มากถงึ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร และจาํคกุไมเกนิ ๕ ป ทาํใหการบงัคบัใชกฎหมาย
ในเร่ืองน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายท่ีนํามาใช คอื ประมวลกฎหมายอาญาในความผิด
ลกัทรพัยหรอืฉอโกง เพราะถอืวาการละเมดิลขิสทิธิเ์สมอืนเปนบทลงโทษทีม่ขีอหามเชนเดยีวกนักบั
การลักทรัพยหรือฉอโกง นอกจากน้ี ยงัไดบญัญตัถิงึสทิธทิางแพงในสวนของการเยยีวยาความเสยีหาย
ไวในหมวดที่ ๑๕ วาดวยบุคคลและทรัพยสินทางปญญาและประกันภัย (CHAPTER 15 PERSONAL 
AND INTELLECTUAL PROPERTY AND INSURANCE) โดยกําหนดใหคาเสยีหายในคดลีะเมดิลขิสทิธิ์
เปนความพยายามที่จะชดเชยใหผูถูกละเมิดลิขสิทธ์ิไดรับกําไรอันสมควรที่ขาดหายไปจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และผูเสียหายอาจเรียกใหจําเลยชดใชกําไรจากการขายงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิใหได 
หากยังไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริง ศาลอาจพิพากษาใหจําเลยจายคาเสียหายในเชิงลงโทษ 
(punitive damages) เพื่อเปนการลงโทษและชดเชยความเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์อีกดวย

 ๑๒การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑๙
   (๑) ละเมิดธรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง (นอกจากเปนการทําซํ้าดวยตนเองเพื่อประโยชนของตน
และครอบครัว หรือกรณีอื่นในทํานองเดียวกัน)
   (๒)  เพือ่วตัถปุระสงคในการหากาํไร กอใหผูอืน่ใชเครือ่งจกัรทีใ่ชในการทาํซํา้อตัโนมตัิ เพือ่การทาํซํา้ซึง่งานตาง ๆ อนัเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง
   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานเยน
   การแจงเท็จเกี่ยวกับชื่อของผูสรางสรรคผลงานตามมาตรา ๑๒๑ 
   ผูใดเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งสําเนาของงานที่มีชื่อของผูอื่นที่ไมใชผูสรางสรรคแตแสดงวาเปนชื่อของผูสรางสรรค (รวมถึง
งานที่เปนผลสืบเนื่องและงานดัดแปลงดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน
   การลอกเลียนสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา ๑๒๑ ทวิ
   ผูใดเผยแพรตอสาธารณชนหรอืครอบครองเพือ่เผยแพรตอสาธารณชนซึง่สาํเนาของสิง่บนัทกึเสยีงในทางการคาตามทีก่าํหนด 
(รวมถึงสําเนาของส่ิงบันทึกเสียงดังกลาวดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน ถาการทําเผยแพร
ตอสาธารณชนหรือครอบครองสําเนาดังกลาวไดกระทําขึ้นภายในชวงระยะเวลาหาปนับจากปที่ถัดจากปที่มีการบันทึกเสียงลงใน
สิ่งบันทึกเสียงนั้นเปนครั้งแรก.
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  ความตกลงวาดวยสทิธิในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่ก่ียวกบัการคา ในความตกลงวาดวยสทิธิ
ในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วกบัการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights - TRIPS) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี ไดกําหนดหลักเกณฑขั้นตํ่าวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่เปนการกระทําเพื่อการคา ใหมีโทษทางอาญาโดยเปนโทษปรับ และหรือจําคุกที่รุนแรงมากเพียงพอ
ทีจ่ะหยุดย้ังการกระทาํดังกลาว ทัง้น้ี เพ่ือใหสอดคลองกบัระดับการลงโทษกบัอาชญากรรมทีม่คีวามรนุแรง
เทากัน

  นอกเหนอืจากบทบญัญตัขิองกฎหมายลขิสทิธิใ์นตางประเทศทีค่วรนํามาพจิารณาประกอบ 
การกาํหนดโทษทางอาญาสําหรบัคดลีขิสทิธิข์องไทยดังกลาวแลว ยงัม ี“มาตรการทางเลือก” อืน่ ๆ  
ที่อาจนํามาปรับใชได ดังนี้
  ๑)  การปรับตามรายได (day fines) 
     กฎหมายของไทยเกือบทุกฉบับไดมีการกําหนดโทษทางอาญาไว โดยโทษท่ีใชสวนใหญ
เปนโทษจําคกุและโทษปรบัแบบตายตัว สาํหรับโทษปรบันัน้ รายงานการวิจยัของ ดร.สมเกยีรติ  ตัง้กจิวานชิย 
และคณะ ไดเสนอใหนาํโทษปรบัตามรายได (day fines) มาใชแทนโทษปรบัแบบตายตัว (fixed sum fines) 
ที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากโทษปรับตามรายไดสามารถแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าทางรายได
ของกลุมตาง ๆ ได และยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจซึ่งทําใหโทษปรับที่แทจริง
ไมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินเฟอ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมสามารถชําระคาปรับไดก็ใหใช 
“โทษบริการสังคม” แทน สวน “โทษจําคุก” ใหใชเฉพาะกรณีที่เปนการกระทําความผิดรายแรง
หรือไมสามารถใชการลงโทษอื่นไดเทานั้น
     “โทษปรบัแบบตายตัว” ทีใ่ชในปจจุบนั เปนการปรบัจํานวนเทากันโดยไมคาํนึงถึงรายได
ของผูกระทําความผดิ จงึมักมีขอโตแยงวาโทษปรบัแบบตายตัวน้ันมีผลกระทบดานลบตอผูมรีายไดนอย
มากกวาผูมีรายไดมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดการใช “โทษปรับตามรายได” เพื่อรักษาดุลยภาพระหวาง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเปนธรรม เพราะคาปรับสามารถกําหนดใหสอดคลองกับ
ความหนักเบาของความผิดและรายไดของผูกระทําความผิด โดยคาปรับท่ีผูกระทาํความผดิแตละคน
จะตองเสียนั้นสามารถคํานวณไดตามสูตรดังตอไปนี้

คาปรับตามรายได = จํานวนหนวยวันปรับ X รายไดสุทธิตอวัน

     ทั้งนี้ การใชโทษปรับตามรายไดดังกลาวตองมีองคประกอบ ๔ สวน ดังนี้
     ๑.๑)  การคาํนวณคาปรบัตามรายได ตองมกีารกําหนด “หนวยวันปรบั” (day-fine unit) 
ตามความรายแรงของการกระทําความผิด โดยอาจทําเปนตารางสําเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการใช 
และ “การคํานวณรายไดสุทธิตอวัน” เพื่อคํานวณหาคาปรับทั้งหมด
     ๑.๒)  การประเมนิรายไดสทุธิตอวันของผูกระทําความผิด มสีตูรในการคํานวณ ๒ สตูร
หลกั ๆ  ไดแก “การประเมนิรายไดแบบเขมงวด” (strict economy) ซึง่ผูกระทําความผดิจะถูกยดึรายได
หลังหักคาใชจายทีจ่าํเปนในการดํารงชวีติไปทัง้หมด และ “การประเมนิรายไดแบบผอนปรน” (net income) 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ซึ่งผูกระทําความผิดจะถูกยึดรายไดทั้งหมดหลังหักคาใชจายตาง ๆ ที่อนุญาตใหหักไดในการคิดภาษี
เงินได และหลังหักภาษีเงินไดแลว 
         อน่ึง ไมวาจะใชสูตรใดในการคํานวณเงินไดสุทธิก็ตาม ขั้นตอนตอไป คือ 
การประมาณการรายไดท้ังหมดของผูกระทาํความผดิ ซึง่ศาลจาํเปนตองมอีาํนาจเขาถงึขอมลูทางการเงนิ
ของผูกระทําความผิด เชน ขอมูลการเสียภาษี หรือมิฉะนั้นก็ตองใชขอมูลจากการสอบสวนของตํารวจ
หรือการไตสวนของศาล เพ่ือใหทราบวาผูกระทําความผิดมีอาชีพอะไร และมีรายไดเทาใด สําหรับ
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ประชาชนจํานวนมากมีรายไดจากภาคเศรษฐกิจนอกระบบและไมตองยื่น
เสียภาษีเงินไดประจําป อีกทั้งผู กระทําความผิดจํานวนหนึ่งมีรายไดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
การประเมินรายไดสุทธิตอวันจึงอาจจะยุงยากกวากรณีของประเทศอุตสาหกรรม
     ๑.๓)  การจัดเก็บคาปรับ การใชโทษปรบัตามรายไดจําเปนตองมีการกาํหนดระยะเวลา
ทีเ่หมาะสมในการจายคาปรบั มกีารจดัตัง้หนวยงานและบคุลากร รวมทัง้มรีะบบขอมลูเกีย่วกบัภมูลิาํเนา
หรือที่พักอาศัยของผูถูกลงโทษที่ถูกตอง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาปรับ
     ๑.๔)  การลงโทษเสริม สําหรับผูกระทําความผิดที่มีฐานะยากจนและตองเสียคาปรับ
จาํนวนมาก ศาลอาจเปล่ียนไปใชการลงโทษเสริมอ่ืน ๆ  เชน การทํางานบริการชุมชนตามเวลาท่ีกําหนด
แทนการลงโทษปรับก็ได
  ๒)  การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
     มาตรการหน่ึงท่ีสามารถชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมถึงการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทอ่ืน ๆ คือ การเพ่ิมความในบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหรวมถึง “ความผิดเก่ียวกับ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” เพื่อชวยลดปญหาการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ลดความเสียหายท่ีมตีอเจาของลขิสทิธิท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศคูคา รวมท้ังจะมีผลทําให
มีการประดิษฐคิดคนผลงานใหม ๆ นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุน ลดปญหาตางประเทศกีดกันทางการคา 
การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร และทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถนําเงินไปใชทําสิ่งผิดกฎหมาย
ประเภทอ่ืน ตลอดจนสามารถตัดวงจรในการกระทําความผิดแมจะมีการกระทําผิดในรูปแบบองคกร
อาชญากรรม อยางไรก็ดี ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ควรหมายความถึง
ความผิดท่ีกระทําโดยผูผลิตซ่ึงเปนกรณีท่ีรายแรงเทาน้ัน โดยไมควรรวมถึงความผิดท่ีกระทําโดยผูคาสง
ผูคาปลกี หรือผูกระทําละเมิดรายยอย เพ่ือสนับสนุนใหการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

49-68-MAC6.indd   6349-68-MAC6.indd   63 5/7/18   4:42 PM5/7/18   4:42 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๖๔

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  สําหรับบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่พจิารณาตามสภาพปญหาแตละประการทีเ่กดิขึน้ดงักลาวขางตน เหน็สมควร
ใหพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งใชมาตรการอื่นแทน ดังนี้
  ๑)  การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปน
การกระทาํเพ่ือการคา ซึง่ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ครอบคลมุท้ังการกระทาํเพ่ือการคา
และไมใชเพื่อการคา)  มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง เห็นวายังคงตองกําหนดให
เปนความผิดทางอาญาตอไป แตไมควรกําหนดโทษไวถึงขั้นจําคุก ควรกําหนดไวใหมีแตโทษปรับ
เพียงอยางเดียว โดยโทษปรับดังกลาวใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines)
  ๒)  การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา
     ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิที่เปนการกระทําเพ่ือการคา ซึ่งไดแกกรณีตามมาตรา ๖๙ 
วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ครอบคลุมท้ังการกระทาํเพือ่การคาและไมใชเพือ่การคา) มาตรา ๗๐ วรรคสอง 
และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เหน็วาสมควรกาํหนดใหเปนความผดิทางอาญา โดยกาํหนดใหมโีทษจําคกุ 
ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยโทษปรับนั้นใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines) สวนโทษจําคุก
สมควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม โดยอาจเทียบเคียงกับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะของ
การกระทําหรอืความรายแรงท่ีใกลเคียงกนั เชน อาจเทยีบเคียงกบัความผดิฐานลกัทรพัย ทาํใหเสียทรพัย
หรอืฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา การละเมดิสทิธบิตัรตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และการละเมิดเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตน
  ๓)  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับมาตรา ๖๙/๑ 
     เนื่องจากมาตรา ๖๙/๑ ในปจจุบันไดกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ (บันทึกภาพ 
และหรอืเสยีงของภาพยนตรตามมาตรา ๒๘/๑) ใหมโีทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรบั สาํหรบัท้ังการกระทํา
เพ่ือการคาและท่ีไมเปนการกระทาํเพ่ือการคา ซึง่แตกตางจากมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐/๑ 
ที่แยกออกเปนสองวรรค โดยวรรคหน่ึงกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีเพียงโทษปรับ สวนวรรคสองกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีโทษทั้งจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้น หากจะกําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิ์
ตามมาตรา ๖๙/๑ เฉพาะทีไ่มเปนการกระทําเพือ่การคาใหมเีพยีงโทษปรับเทานัน้ สวนทีเ่ปนการกระทาํ
เพือ่การคานัน้ใหมโีทษจําคกุ ปรบั หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ ตองยกเลิกมาตรา ๖๙/๑ โดยแกไขใหเปนสองวรรค 
ตามความตอไปนี้
     “ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษปรับ...
     ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุก... หรือปรับ... หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๖๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๔)  ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
     จากท่ีไดวิเคราะหแลววา ในบรรดาอํานาจหนาท่ีตาง ๆ  ของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ 
นั้น จะมีเฉพาะแตในมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้นที่มีความสําคัญ เพราะเปนการเรียกมาใหถอยคํา
เพ่ือประกอบการออกคําส่ังทางปกครอง สวนในมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) นัน้ มคีวามสาํคญันอยกวา 
เพราะเปนเพียงงานการใหคําปรึกษาแนะนํา งานสนับสนุน และสงเสริม ซึง่ไมไดเปนเรือ่งจาํเปนเรงดวนมากนกั 
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพ่ือประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) และสมควรคงไวแตเฉพาะความผิด
ฐานฝาฝนคาํสัง่ของคณะกรรมการท่ีเรยีกใหมาใหถอยคาํเพือ่ประกอบการดําเนนิงานตามมาตรา ๖๐ (๒) 
โดยใหยกเลิกโทษจําคุก และใชโทษปรับตามรายได (day fines) เพียงอยางเดียว
     ทัง้นี ้เหตุผลท่ีควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ ดงักลาว เพราะเม่ือเทียบเคียงกับอัตราโทษ
ของความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน ซึง่เปนความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ กาํหนดระวางโทษจาํคกุไวเพยีงไมเกนิ 
๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๑ ไวใหเทากับหรือ
สูงกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจําคุกนั้นก็จะเปนโทษจําคุกระยะสั้น 
ซึ่งสมควรหลีกเลี่ยง เพราะส้ินเปลืองทรัพยากรของรัฐ อีกทั้งระยะเวลายังไมยาวนานพอที่จะดัดนิสัย
ผูกระทําความผิด ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ โดยใหมีเพียงโทษปรับตามรายได 
(day fines) เทานั้น
  ๕)  ความผดิเกีย่วกบัการขดัขวางหรอืไมอาํนวยความสะดวกแกเจาพนกังานตามมาตรา ๗๒
     การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๗ ถือวาสําคัญมาก เพราะเปน
การแสวงหาขอมูลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี อยางไรก็ดี ในสวนของ 
“การขดัขวาง” พนักงานเจาหนาท่ีน้ันมีความซํ้าซอนกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขมาตรา ๗๒ โดยตัดความผิดฐาน
ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ออกไป ใหคงไวแตความผิดฐานไมอํานวยความสะดวก ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคาํสัง่ของพนกังานเจาหนาทีเ่ทานัน้ โดยใหยกเลกิโทษจาํคกุ และใชโทษปรบัตามรายได (day fines) 
เพียงอยางเดียว
     ทั้งนี้ สําหรับเหตุผลที่ควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ ดังกลาวก็เชนเดียวกับกรณี
มาตรา ๗๑ คอื เม่ือเทียบเคียงกับอัตราโทษของความผดิฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน ซึง่เปน
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นไดวากําหนดระวางโทษจําคุก
ไวเพียงไมเกิน ๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๒ 
ไวใหเทากบัหรอืสงูกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจาํคกุนัน้กจ็ะเปนโทษ
จาํคกุระยะสัน้ ซึง่สมควรหลกีเลีย่งเพราะสิน้เปลอืงทรพัยากรของรฐั อกีทัง้ระยะเวลายงัไมยาวนานพอ
ที่จะดัดนิสัยผูกระทําความผิดได ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ นี้ ใหมีเพียงโทษปรับ
ตามรายได (day fines) เทานั้น

49-68-MAC6.indd   6549-68-MAC6.indd   65 5/3/18   18:325/3/18   18:32

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๖๖

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  ๖)  การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
     ดงัไดวเิคราะหแลววา คดีเก่ียวกับลิขสิทธ์ินัน้ในทางปฏบิตัศิาลมักจะพิพากษาลงโทษปรบั
แตเพียงอยางเดยีว มเีพียงสวนนอยทีจ่ะพิพากษาลงโทษจาํคุกดวย และถาจะพพิากษาลงโทษจาํคุกดวย
ก็มักจะรอการลงโทษไวเสียทุกกรณี และบทเพิ่มโทษตามมาตรา ๗๓ นี้ยังมีชองวาง คือ หากผูนั้น
กระทําละเมิดลิขสิทธ์ิอกีในระหวางท่ียงัรับโทษหรอืยังไมพนโทษ ผูนัน้จะไมถกูเพ่ิมโทษตามมาตรา ๗๓ 
แตจะตองไปใชบทเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แทน ดงันัน้ จงึเหน็วา 
การที่มาตรา ๗๓ ใชคําวา “ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้...” แทนที่จะใช
คําวา “ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก...” ดังเชนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ 
ถึงมาตรา ๙๔ เพื่อเปดชองใหมีการเพิ่มโทษเมื่อกระทําความผิดซํ้าอีกหรือใหกักขังแทนการจําคุก ฯลฯ 
มีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม ควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๓ ใหมีถอยคําท่ีมีนัยเดียวกันกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ คือ ยกเลิกความเดิมท่ีวา “...เม่ือพนโทษแลว
ยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...” เปน “...เมื่อในระหวางที่ยังจะตอง
รับโทษอยู หรือเม่ือพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...”
เพื่อใหผูที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซํ้าอีก ไมวาจะระหวางรับโทษจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งกอนอยู 
หรือพนโทษมาแลวไมเกิน ๕ ป ตองถูกเพิ่มโทษอยางเสมอภาคกัน
  ๗)  การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๗๗
     ความผิดตาง ๆ ทีม่าตรา ๗๗ กาํหนดใหเปรยีบเทยีบปรบัไดนัน้ลวนเปนการละเมดิลขิสทิธ์ิ
ทีไ่มเปนการกระทําเพ่ือการคา ซึง่การกระทําความผดิแตละคร้ังเปนการกระทําท่ีไมรายแรง สรางความเสียหาย
ไมมาก และอาจจะไมใชเรื่องใหญถึงขนาดที่จะตองดาํเนินการไปถึงชั้นศาล ซึ่งการที่ใหความผิดเหลานี้
สามารถเปรียบเทียบปรับไดนั้นจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นแกทุกฝาย แตการที่ใหอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเทานั้นที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได อาจจะสราง
ความไมสะดวก ดงัน้ัน จงึเหน็ควรกาํหนดใหพนักงานสอบสวนหรอืตํารวจมอีาํนาจเปรยีบเทียบปรับดวย 
นอกเหนือจากอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมาย
  ๘)  การกาํหนดใหความผดิตามพระราชบญัญตันิีเ้ปนความผดิอนัยอมความไดตามมาตรา ๖๖ 
     การท่ีการละเมิดลิขสิทธิ์เปนความผิดอันยอมความไดนั้น อาจกอใหเกิดการขมขู 
ผูละเมิดลขิสทิธ์ิใหนาํเงนิมาจายเพือ่เปนคายอมความ หากไมจายจะถกูดาํเนินคดอีาญา นอกจากน้ี ยงัอาจ
กอใหเกิดกระบวนการซือ้ขายใบมอบอํานาจเพ่ือรีดไถคาคุมครองจากผูละเมิดลิขสิทธิ ์และการใชทรัพยากร
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเปนทรัพยากรของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว
ในทางทรพัยสนิ รวมทัง้การสอบสวนของพนกังานสอบสวนกต็องยุตลิงทําใหสาวไปไมถงึตวัการใหญของ
ขบวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะผูรบัจางขายสนิคาละเมดิลิขสิทธ์ิซึง่เปนเพียงปลาซวิปลาสรอยไดยอมจาย
คายอมความไปกอนแลว ดงัน้ัน จงึเหน็ควรกําหนดใหความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิถอืวารัฐเปนผูเสียหายรวม 
กลาวคอื เม่ือมกีารดาํเนนิคดีอาญาโดยใชเจาหนาทีข่องรฐั จะยอมความไดกต็อเมือ่เจาพนักงานผูดาํเนินการ
ในชั้นนั้น ๆ ยินยอมดวย เพราะถือวาการรองทุกขกลาวโทษเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีนั้นถือวา
ประสงคใหรฐัเปนผูเสยีหายรวมในการดําเนนิคด ีแตหากเจาของลิขสทิธิป์ระสงคจะดาํเนนิคดแีพงตางหาก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

กส็ามารถกระทาํได รวมท้ังกําหนดเงือ่นไขในการยอมความในคดอีาญาโดยพจิารณาจากความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้น หรือใชทุนทรัพยเปนตัวกําหนดเง่ือนไข เชน จะยอมความไดตอเม่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
คํานวณเปนราคาเงินไดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยถือวาเปนความผิดเล็กนอย เปนตน
  ๙)  การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
     ดงัไดอธบิายหลกัการเรือ่งการใหความผดิเกีย่วกบัลขิสทิธิเ์ปนความผดิมลูฐานตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลววาจะชวยตดัวงจรไมใหผูกระทาํความผดินาํเงนิไปใช
กออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งจะชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเปนเครือขายขนาดใหญไดนั้น 
จึงมีความเห็นวาควรเพิ่มความวา “(...) ความผดิเก่ียวกับการละเมดิทรัพยสินทางปญญา ตามกฎหมาย
วาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”  ไวเปนอนุมาตราใหมของมาตรา ๓ แหงบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากน้ี ควรมีการออกกฎกระทรวงตามความ
ในอนุมาตราใหมดังกลาว เพื่อกําหนดกรอบความหมายของความผิดเหลานี้ใหหมายถึงเฉพาะความผิด
ทีก่ระทาํโดยผูผลติซึง่เปนกรณทีีร่ายแรง แตไมรวมถึงความผิดท่ีกระทําโดยผูคาสง ผูคาปลกี หรือผูกระทํา
ละเมิดรายยอย

 กลาวโดยสรุป ผูเขียนมีความคิดเห็นวา จากสภาพปญหาในปจจบุนัท่ีมกีฎหมายเปนจาํนวนมาก
กําหนดโทษทางอาญา และในมุมมองของบุคคลท่ัวไปจะเห็นชอบใหนํามาตรการในทางอาญามาใช
แกไขปญหา เนือ่งจากเสยีคาใชจายนอยกวาการใชมาตรการในทางแพง และมมีาตรการบงัคบัหรอืยบัยัง้
ไมใหเกดิการฝาฝนกฎหมายทีช่ดัเจน แตจากขอมลูการศกึษาวจิยัพบวา คาใชจายหรอืตนทนุทีใ่ชในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูงกวามาก
และรัฐตองเปนผูแบกรับภาระน้ันไวท้ังหมด ซึง่แตละคดคีดิเปนมลูคาโดยเฉลีย่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท๑๓ 
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา อาทิ ปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจํา อันสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และทําใหบุคคล
ที่ถูกลงโทษมีประวัติอาชญากรติดตัวโดยไมจําเปน ดังนั้น จึงเห็นดวยเปนอยางย่ิงกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดให 
“การกาํหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายพงึกาํหนดไดเฉพาะความผดิรายแรงเทานัน้” และเห็นดวย
กบัขอมลูขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมี
การใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย” ทีไ่ดดาํเนนิการศกึษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญาดังกลาว รวมทั้งความคิดเห็นตาง ๆ 
ที่วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นไว อันมีสาระสําคัญ ดังนี้

 ๑๓ปกปอง ศรีสนิท, “สภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย,” อางถึงใน 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, อางไว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๘๕. 
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

 (๑) การกําหนดโทษอาญาใหกําหนดเฉพาะกรณีความผิดหรือกระทําตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น
 (๒) การกาํหนดโทษอาญาตองเปนกรณทีีไ่มสามารถใชมาตรการอืน่เพ่ือบังคับใชกฎหมายได
อยางมีผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
 (๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกและเปรียบเทียบไดเพื่อให
คดีอาญาระงับไดนัน้ หากโดยสภาพแลวไมเก่ียวกบัความสงบเรยีบรอยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
 (๔) สาํหรบักฎหมายท่ีจะตราข้ึนใหมใหพจิารณากําหนดโทษอาญาตามหลักเกณฑ ๓ ประการ
ขางตน สาํหรบัความผดิทางอาญาทีบ่ญัญัตไิวในกฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนันัน้ หากเปนกฎหมาย
ที่จําเปนตองใชบังคับตอไป ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑทั้ง ๓ ประการ
ดังกลาว สวนกฎหมายท่ีไมมีการบังคับใชจริงอาจยกเลิกความผิดอาญาในความผิดตอประโยชน
ทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท หรือที่ไมมีผลกระทบตอสาธารณะหรือฝาฝนตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังนําแนวคิดเร่ืองคาเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive damages) 
และโทษทางปกครอง ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่จะนํามาใชแทนโทษทางอาญา อาทิ การใชเทคโนโลยี
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมผูกระทําผิด (Electronic Monitoring - EM) ที่ทันสมัย 
มาใชแทน. 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÒÂã¨  à¡ÉÊØÇÃÃ³
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตัดิงักลาวไวพจิารณา และต้ังคณะกรรมาธกิารวิสามัญข้ึนคณะหนึง่ มจีาํนวน ๓๕ คน 
เพ่ือพิจารณา โดยมีกาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชุมมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้  

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ระหวางการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
หลักการ

 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง

เหตุผล
 โดยท่ีระบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตองมีกรอบนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ีต้ังแต

ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา
ประเทศในดานการใชพ้ืนท่ีเพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ โดยการนําไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของ

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ 
ผังเมืองรวม)

69-81-MAC6.indd   6969-81-MAC6.indd   69 5/3/18   18:355/3/18   18:35

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๗๐

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนแนวทางและแผนงานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด
เพ่ือการพฒันาทางดานกายภาพและการดาํรงรกัษาเมอืง กรณีจงึมีความจาํเปนท่ีจะตองมีกฎหมายเพือ่
กาํหนดรปูแบบการวางและจดัทําผังเมืองทุกระดบั พรอมท้ังบรหิารจดัการผงัเมืองใหมรีปูแบบการดาํเนินการ
และการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม โดยการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 
และระดบัชนบท ตลอดจนกระจายอาํนาจในการวางและจดัทาํผงัเมอืงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
และโดยท่ีการกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินตองสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการท่ีเปน
ผูกําหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ประกอบกับในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมอืงบางกรณจีาํเปนทีร่ฐัตองใชสทิธเิหนอืเคหสถานและทรัพยสนิ รวมถึงการไดมาซึง่อสงัหาริมทรพัย
ของเอกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ และการจาํกดัขอบเขตในการเลอืกถิน่ทีอ่ยูหรอืการประกอบกจิการ
ของบุคคล อีกทั้งกฎหมายวาดวยการผังเมืองที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่
หรอืการเพิม่ศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศกบันานาประเทศ สมควรปรับปรงุเสยีในคราวเดียวกนั 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้    
    “การผงัเมือง” หมายความวา การวาง จดัทาํ และการดาํเนนิการใหเปนไปตามผงัเมอืง

ในระดับตาง ๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบทใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกันความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริม
การเศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอม เพือ่ดํารงรกัษาหรือบรูณะสถานทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชนหรอืคุณคา
ในทางศลิปกรรม สถาปตยกรรม ประวตัศิาสตรหรือโบราณคดี หรือบาํรงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ

  “ผงัเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุม
โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่
เกีย่วของ หรอืชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสนิ การคมนาคมและการขนสง การสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 
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จุลนิติ

  “ผงัเมอืงเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารง
รักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนใน
การสรางเมืองใหม พัฒนาเมือง อนุรักษเมือง หรือฟนฟูเมือง

   “อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร รวมท้ังส่ิงกอสราง
ทกุชนดิหรือสิง่อืน่ใดทีว่างบน ใต หรือผานเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง

  “ที่อุปกรณ” หมายความวา ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง 
หรือใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืนดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา 
ทางระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า

  “ที่โลง” หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให
เปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว

  “เจาพนักงานการผัง” หมายความวา 
  (๑) เจาพนักงานการผังตามท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการ

สํารวจเพื่อจัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
  (๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผัง 

ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
  (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
  (๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
  (๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  (๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
  (๖) ผูบรหิารทองถิน่หรอืหวัหนาคณะผูบรหิารทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่

อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
  “เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา เจาพนักงานทองถ่ินหรือองคกรซ่ึงมีอํานาจ

หนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

  “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

 ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๓) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการผังเมือง (รางหมวด ๑ มาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๗) 
   ๓.๑  บทบัญญัตแิหงพระราชบญัญัตนิีมุ้งหมายเพือ่กําหนดรูปแบบการวางและจัดทํา

ผังเมืองทุกระดับ พรอมท้ังบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และส่ิงแวดลอม โดยการวางกรอบและนโยบาย
ดานการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

     (๑) วางและจัดทําผังเมืองในแตละระดับใหสอดคลองกัน
     (๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ และชนบท 

อยางสมดุลและยั่งยืน
     (๓) วางกรอบและนโยบายดานการพฒันา และการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
     (๔) การอนุรักษและรักษาคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
     (๕)  เปนแนวทางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐกาํหนดนโยบายและโครงการพฒันา

ภายใตอํานาจหนาที่ของตนใหสอดคลองกับผังเมืองแตละระดับ
     (๖) การแกไขปญหาผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกัน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการปองกัน แกไข หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น  
  ๓.๒ ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทํา
ตามมาตรา ๗๕ (๗) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน

 ๔. การวางและจัดทําผังเมือง (รางหมวด ๒ มาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๑๒)
  ๔.๑  ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมี (รางมาตรา ๘)  
      ๔.๑.๑  ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ี คือ การกําหนดกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ แบงเปน 
๓ ประเภท คือ (ก) ผังนโยบายระดับประเทศ (ข) ผังนโยบายระดับภาค (ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด

      ๔.๑.๒  ผงักาํหนดการใชประโยชนทีด่นิ คอื การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงาน
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และ
ชนบท แบงเปน ๒ ประเภท คือ (ก) ผังเมืองรวม (ข) ผังเมืองเฉพาะ 

  ๔.๒  การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
(รางมาตรา ๙)  
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      การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ตาม ๔.๑.๑ และผังกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินตามตาม ๔.๑.๒ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบในผัง
แตละประเภท

  ๔.๓  การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ (รางมาตรา ๑๐)
      ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผังนโยบายการใชประโยชน

พื้นที่ทุก ๕ ปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหาร
ประเทศ หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปจะจัดใหมีการทบทวนผังนโยบาย
การใชประโยชนพื้นที่กอนระยะเวลาดังกลาวก็ได    

  ๔.๔  การวางและจัดทําผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๑)
      การวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ผังนโยบายระดับภาค สวนผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับ
ประเทศ แลวแตกรณี  

  ๔.๕  การดําเนินการตามประกาศผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๒) 
      เม่ือไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือ

ผังนโยบายระดับจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
เพือ่ใหเปนไปตามผังนโยบายดงักลาว  ทัง้นี ้ใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีนาทีใ่หคาํแนะนําแกหนวยงาน
ของรัฐดวย 

 ๕. ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ (รางหมวด ๓)
  ๕.๑  ผังนโยบายระดับประเทศ (รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๑๔)
      เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา

ผังนโยบายระดับประเทศใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใช
พืน้ที ่การพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเก่ียวของ และชนบท โครงสรางพ้ืนฐานหลัก การพัฒนาพ้ืนทีพ่เิศษ และ
การอื่น ๆ ที่จําเปน เสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผังนโยบายระดับประเทศ ประกอบดวย 

     (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
     (๒) กรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนทางดานกายภาพ เพ่ือการพัฒนา

หรอืการอนรุกัษของประเทศ ดังตอไปนี้ (ก) การใชประโยชนพื้นที่ (ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
(ค) โครงสรางพื้นฐาน (ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษ (จ) สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น (ช) การอื่น ๆ ที่จําเปน

     (๓)  มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ
     (๔) การบรหิารและพฒันาการผงัเมอืง วธิปีฏบิตั ิและความรวมมอืของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

  ๕.๒  ผังนโยบายระดับภาค (รางมาตรา ๑๕ ถึงรางมาตรา ๑๖)
     เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา

ผังนโยบายระดับภาคใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีทีม่ีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด 
ในดานการใชประโยชนทีด่นิ การพัฒนาเมอืง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยผังนโยบายระดับภาค ประกอบดวย

      (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค
      (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค
     (๓) แผนผงัท่ีทาํข้ึนเปนฉบับเดียวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
(ค) แผนผงัแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง (ง) แผนผงัแสดงระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
และบริการสาธารณะ (จ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน

     (๔)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
ผังนโยบายระดับภาค

     (๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

  ๕.๓  ผังนโยบายระดับจังหวัด (รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๑๘)
     เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของการผงัเมอืง ใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงวางและ

จดัทาํผงันโยบายระดับจงัหวัดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนทีร่ะดับจงัหวัด ในดาน
การใชประโยชนทีด่นิ การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และ
บริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ และประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยผงันโยบายระดบัจังหวดั ประกอบดวย

      (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด
      (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด
      (๓) แผนผงัท่ีทาํข้ึนเปนฉบับเดียวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
(ค) แผนผงัแสดงเขตสงเสรมิการพัฒนาเมอืง (ง) แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (จ) แผนผงัแสดง
ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ และบรกิารสาธารณะ (ฉ) แผนผงัแสดงเขตการพัฒนาแหลงน้ําและ
พื้นท่ีนํ้าหลาก (ช) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเที่ยว (ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนา
อุตสาหกรรม (ฌ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 
(ญ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

     (๔)  รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน
     (๕) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผัง

นโยบายระดับจังหวัด
 ๖. ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (รางหมวด ๔ มาตรา ๑๙ ถึงรางมาตรา ๒๑)
  ๖.๑ การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน (รางมาตรา ๑๙) 
    ในกรณีที่พื้นที่ใดสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะไวก็ได ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ (๑) วัตถุประสงคเพื่อการสํารวจในการวางและจัดทํา
ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ (๒) เจาพนักงานการผัง (๓) เขตทองท่ีท่ีจะทําการสํารวจพรอมดวยแผนท่ี
แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา (๔) กาํหนดระยะเวลาการใชบงัคบัพระราชกฤษฎีกาซึง่ตอง
ไมเกนิ ๕ ป ทัง้นี ้พระราชกฤษฎกีาใหสิน้ผลการใชบงัคบัเมือ่ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะมผีลใชบงัคบั 
หรือเมือ่พนกําหนดระยะใชบังคับตามพระราชกฤษฎกีาซึง่ตองไมเกิน ๕ ปแลวแตเหตใุดจะเกดิขึ้นกอน

   ๖.๒ อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานการผัง (รางมาตรา ๒๐)  
    ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจตาม ๖.๑  

ใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้
     (๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือทําการสํารวจในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน

ถึงพระอาทิตยตก 
    (๒) กําหนดเขตที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
     (๓) ทําเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจําเปน
     (๔) แจงใหสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสงแผนท่ีหรอืแผนผัง

แสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
    ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๓) หากจําเปนตองเขาไปในอาคาร สถานที่พัก

อาศัย สถานที่ทําการ หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อทําการสํารวจ ตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซึ่ง
อาศัยอยูในสถานที่นั้น และใหแสดงบัตรประจําตัวเจาพนักงานการผังหรือการเปนพนักงานเจาหนาท่ี
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

  ๖.๓ อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑของรัฐมนตรี (รางมาตรา ๒๑)  
    ในระหวางกาํหนดระยะเวลาทีพ่ระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่นิทีจ่ะทาํการสาํรวจ

ตาม ๖.๑ ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทัง้นี ้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผงัเมอืงหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

  ๖.๔ ผังเมืองรวม
    ๖.๔.๑ องคประกอบของผังเมืองรวม (รางมาตรา ๒๒)  
       ผังเมืองรวมประกอบดวย
        (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
        (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
        (๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญ

ทกุประการหรอืบางประการ ดงัตอไปนี ้(ก) แผนผงักําหนดการใชประโยชนทีด่นิตามทีไ่ดจาํแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โลง (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

       (๔) รายการประกอบแผนผัง 
       (๕) ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่นิท่ีจะใหปฏบิตัหิรือไมใหปฏบิตัเิพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังตอไปนี้ (ก) ประเภทและ
ขนาดกิจการ (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร (ค) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
กันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ง) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุม
ดนิตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดนิท่ีใชเปนท่ีตัง้อาคาร หรืออัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิง่ปกคลุมดินของแปลง
ที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขต
ที่ดิน อาคาร และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ฉ) ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
(ช) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง

       ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
(ฉ) หรือ (ช) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร

        (๖) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผังเมืองรวมอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๖.๔.๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามเขตพื้นที่ (รางมาตรา ๒๓)  
       ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันก็ได ในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีมีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งจังหวัด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง หรอืองคการบรหิารสวนจงัหวดันัน้ หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกบัองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมกันก็ได สวนในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุม
พื้นท่ีบางสวนของจังหวัดโดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัด
เดยีวกันหรือหลายจังหวัด ใหเปนอาํนาจหนาทีข่องกรมโยธาธกิารและผังเมือง หรอืองคการบรหิารสวน
จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมรวมกัน หรือ
กรมโยธาธิการและผงัเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิน่รวมกนัก็ได  ทัง้น้ี วธิดีาํเนนิการและวิธกีาํหนด
คาใชจายซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงจะตองจายตามสดัสวนของตนใหเปนไปตามทีร่ฐัมนตรี
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการผงัเมอืง และในกรณทีีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอื
องคกรปกครองสวนทองถิน่จะวางหรอืจดัทาํผงัเมอืงรวม ใหแจงอกีฝายทราบกอนวางและจดัทาํ ในกรณี
ทีฝ่ายใดฝายหนึง่ไมเหน็ดวยกบัการจะวางและจัดทาํผงัเมอืงรวมและไมอาจตกลงกนัได ใหรฐัมนตรเีปน
ผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง เมื่อเปนที่ยุติแลว ใหผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนํา
ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย

     ๖.๔.๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขต
จังหวัดอื่น (รางมาตรา ๒๔ ถึงรางมาตรา ๒๖) 

        ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง
รวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ
บุคคลอื่นทีเ่หน็สมควร มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกนิ ๒๑ คน มหีนาทีใ่หคาํปรกึษาและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับผังเมอืงรวมในเขตกรุงเทพมหานคร สวนการวางและจัดทาํผงัเมอืงรวมในเขตจงัหวดัอืน่ 
หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหผู ว าราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาผังเมืองรวมข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดวย 
ผูแทนสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวัด ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ และบุคคลอ่ืนทีเ่หน็สมควร 
มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกนิ ๒๑ คน มหีนาทีใ่หคาํปรกึษาและความคดิเหน็เกีย่วกบั
ผงัเมอืงรวมในเขตจงัหวดันัน้ และการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมทีมี่พืน้ทีค่รอบคลมุองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรกึษาผังเมืองรวมขึน้คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูแทนสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัทีเ่กีย่วของ 
ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ และบคุคลอืน่ทีเ่หน็สมควร มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน 
๒๑ คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น

        ทัง้นี ้การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับ
จงัหวดั และเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และมาตรฐานทีอ่ธบิดกีาํหนด โดยผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิาร
และผังเมืองวางและจัดทํา ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให
ความเหน็ชอบ

     ๖.๔.๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รางมาตรา ๒๗ ถึงรางมาตรา ๒๘)

         ผงัเมอืงรวมทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่วางและจดัทาํ ใหเจาพนกังาน
ทองถิน่เสนอคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดัพจิารณาใหความเหน็ชอบ โดยกอนเสนอไปยงัคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และเสนอความเห็นพรอมเหตุผลของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมือง
จงัหวดัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ ในกรณทีีค่ณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดัไมเหน็ชอบดวยกบัความเหน็
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติได ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา เมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณาเปนประการใดแลว ถอืวาเปนการให
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

        ทั้งนี้ ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทํา 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไมเหมาะสมดวยเหตุอื่นใด
อนัอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายตอประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการผงัเมอืงมอีาํนาจสัง่ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่น้ันแกไขพรอมกาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการแกไขในคราวเดยีวกนัดวย หรือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว และส่ังใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเปนผูวางและจัดทําแทน

       อยางไรกต็าม ผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธิการและผังเมอืงและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันวางและจัดทํา ใหถือเปน
ผงัเมอืงรวมทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูวางและจดัทาํ และใหเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดั
พิจารณาใหความเห็นชอบ

     ๖.๔.๕ การเผยแพรผังเมืองรวมใหประชาชนทราบ (รางมาตรา ๒๙)  
        ผังเมืองรวมท่ีคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ
ปดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือ
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น แลวแตกรณี 
เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับแตวันปดประกาศ ทั้งนี้ ในขอมูลที่เผยแพรหรือใบประกาศดังกลาว
ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผู มีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมือง
รวมนั้น และใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย

     ๖.๔.๖ การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่จะ
ใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผัง (รางมาตรา 
๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๒)

       - ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) ใหยื่นคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น โดยคํารองขอใหแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะเทานั้น ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสีย การย่ืนคํารอง และวิธีพิจารณา
คํารองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด

       - หากภายในกําหนดระยะเวลาของการปดประกาศตาม ๖.๔.๕ 
ผูมสีวนไดเสียผูใดยืน่คํารองตอกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ผูวางและจดัทํา
ผังเมืองรวมนั้นขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕)  ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคํารองนั้นพรอมความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หากคณะกรรมการผังเมืองไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังยกคํารองน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบดวยกับคํารอง ใหสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด
ดังกล าวในผัง เมืองรวมนั้น และเ ม่ือคณะกรรมการผัง เ มืองจังหวัดพิจารณาคําร องของ
ผูมีสวนไดเสียแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงผลการพิจารณาคํารองนั้นไปยังกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให
ดําเนินการตอไปตามนั้น แตถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคํารองนั้นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว ใหถือเปนการยุติ

       - เมือ่พนกาํหนดระยะเวลาการปดประกาศตาม ๖.๔.๕ และไมมผีูมสีวนได
เสียผูใดย่ืนคํารองขอใหแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) หรือมีแตคณะกรรมการ
ผงัเมอืงสัง่ยกคาํรองดงักลาว หรือเมือ่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็พองกบัความเหน็ของคณะกรรมการ
ผงัเมอืงจงัหวดั ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการออกประกาศกระทรวง
มหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นแลวแตกรณี โดยไมชักชา

    ๖.๔.๗ การออกประกาศ และใชบังคับผังเมืองรวม (รางมาตรา ๓๓)  
       ผงัเมอืงรวมใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรอืขอบญัญตัทิองถิน่ 

และตองมีสาระสําคัญตาม ๖.๔.๑ สวนขอบัญญัติทองถิ่นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบงัคบัได ทัง้นี ้ในกรณทีีม่ปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบญัญตัทิองถิน่ใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวม
หลายฉบับใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน ใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ไดประกาศใชในภายหลัง

    ๖.๔.๘ การจัดทํารายงานการประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมือง (รางมาตรา ๓๔)

       ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณ ีจดัทาํ
รายงานการประเมนิผลการเปลีย่นแปลงสภาพการณและสิง่แวดลอมการใชบงัคบัผงัเมอืงรวมตามระยะ
เวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี แตไมเกิน ๕ ป
นับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับ หรือ
นับแตวันที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผล
คร้ังท่ีผานมาเสร็จส้ิน แลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 
หากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอม
มกีารเปลีย่นแปลงไปในสาระสําคญัทาํใหผงัเมอืงรวมนัน้ไมเหมาะสมทีจ่ะรองรบัการพฒันาหรอืดาํรงรกัษา
เมืองตอไป หรอืจาํเปนตองเปลีย่นแปลงแกไขเพือ่ประโยชนในการพฒันาเมอืงทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม 
และส่ิงแวดลอม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงโดย
การวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนใหมใหเหมาะสมได ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการประเมินผลดังกลาว 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด ซึง่ตองมกีารแสดงขอเทจ็จรงิใหปรากฏทัง้ในเรือ่ง
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๐

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

สภาวการณทางเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกนัการเกดิภยัพบิตัิ 
และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย

     ๖.๔.๙ การแกไขผงัเมอืงรวมเฉพาะบริเวณหรอืสวนหนึง่สวนใด (รางมาตรา ๓๕) 
        การแกไขผงัเมอืงรวมเฉพาะบรเิวณหรอืเฉพาะสวนหนึง่สวนใดใหเหมาะสม

กับสภาพการณและส่ิงแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดพิจารณา กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไข ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน ๖.๔.๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม อยางไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของ
ผังเมืองรวมที่แกไขและรายละเอียดของการแกไขไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ 
และทีท่าํการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายในเขตของผังเมืองรวมน้ันเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วนั 
และในประกาศน้ันใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะ
เวลาท่ีระบใุนประกาศ ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัใินสวนของการปดประกาศ ๖.๔.๖ มาใชบงัคบักบัการพจิารณา
ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยอนุโลม

    ๖.๔.๑๐ การพัฒนา การดํารงรักษา และการใชประโยชนพื้นที่ที่มีการวางและ
จัดทําผังเมือง (รางมาตรา ๓๖ ถึงรางมาตรา ๓๘)

       - เพ่ือใหการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองในพ้ืนท่ีที่มีการวางและจัดทํา
ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว การดําเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางดานกายภาพ
จะตองสอดคลองกับนโยบายและการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 

       - ในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน
ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมอืงรวมนัน้ แตความขางตนไมใหใชบงัคับแกกรณทีีเ่จาของหรอืผูครอบครองท่ีดนิไดใชประโยชน
ทีด่นิมากอนท่ีผงัเมืองรวมจะใชบงัคับในพ้ืนท่ีนัน้ และจะใชประโยชนทีด่นิเชนน้ันตอไป แตถาคณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปเปนการขัดตอ
นโยบายของผงัเมืองรวมในสาระสาํคญัทีเ่กีย่วกับสขุลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนหรือสวัสดภิาพ
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
ใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน 
ประโยชน หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินมาแสดงขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นประกอบดวย อยางไรก็ตาม เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวแลว 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ใหคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเห็นดวยมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

      - การใชประโยชนที่ดินมากอน หมายถึง การใชที่ดินเพื่อดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้น ในกรณีดังตอไปนี้

         (๑) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินอยูกอนน้ัน 
มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศกาํหนดใหตองไดรบัอนญุาตหรอืไดรบัอนมุตัจิากหนวยงาน
หรือองคกรท่ีกําหนด หรือกําหนดใหตองดําเนินการเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการ
ในที่ดิน จะตองไดรับอนุญาต หรือไดรับอนุมัติ หรือไดดําเนินการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือประกาศกําหนดเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินน้ันกอน ในกิจการ
อันเปนสาระสําคัญของการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง

         (๒) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินอยูกอนน้ัน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
จากหนวยงานหรือองคกรใด ใหพิจารณาการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการในท่ีดินเพ่ือการน้ัน
ตามความเปนจริง

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

 หมายเหตุ : โปรดติดตาม รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สวนที่ ๒ 
      ไดในวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑

คําคมคาคม

จุลนิติ๘๒

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแกทหารรักษาพระองคในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน 

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

วันพุธท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙    

 “...ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึก
ตระหนักในคุณของแผนดินอันเปนท่ีเกิดท่ีอาศัย 

ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และ

มุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวใหเปนอิสระ

มั่นคง...”
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๓จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ 
บญัญตัใิหมกีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ 
เพ่ือกําหนดการไดมา หนาท่ีและอํานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการ
แผนดนิเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่จะใช
ประกอบการพจิารณาและดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ
ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและบรรลตุามเปาหมาย โดยการดาํเนนิการดงักลาว
มคีวามจาํเปนตองมกีารกระทบหรอืจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลบางประการ
และเปนไปเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓) 
  ใหยกเลิก
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
 (๒)  พระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมผีลบงัคับใชตอไป ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๔ จุลนิติ

 (๔) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผู ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนญู ลงวนัท่ี ๕ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ
ผูตรวจการแผนดิน

๒) บทนิยาม 
 “ผูตรวจการแผนดิน” หมายความรวมถึงประธานผูตรวจการแผนดินดวย
 “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ขอบัญญัติทองถ่ิน ขอบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเปนการ
ทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
 “หนวยงานของรฐั” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรอืสวนราชการ
ทีเ่รยีกช่ืออยางอ่ืนและมฐีานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน
กิจการทางปกครองดวย
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เลขาธิการ พนักงานและลูกจาง
ของสํานักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งผูตรวจการแผนดินแตงต้ังเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)  
  ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามกฎหมายนี้

๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
  ในกรณีที่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง 
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนงัสือหรอืเอกสารใหบคุคลน้ัน ณ ภมูลิาํเนาหรอืท่ีอยูทีป่รากฏตามหลกัฐาน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๕จุลนิติ

ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถือวาไดแจง ยืน่ หรือ
สงโดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีท่ีกฎหมายน้ีกําหนดใหประกาศ
หรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายน้ีแลว 
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของผูตรวจการแผนดินหรือ
เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
  ในกรณีท่ีกฎหมายน้ีกําหนดใหผู ตรวจการแผนดินหรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ 
ใหผูตรวจการแผนดนิหรอืเลขาธกิารกาํหนดโดยทาํเปนระเบยีบ ประกาศ หรอื
คาํสัง่ แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ันใชบังคับแกบุคคลท่ัวไป
ใหประกาศในราชกจิจานเุบกษา และใหดาํเนนิการประกาศตามขอ ๔) ดวย
ทั้งนี้ ถาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว
ผูตรวจการแผนดินหรือเลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนใหชัดเจนดวย (มาตรา ๕ วรรคสอง)

๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
ผูตรวจการแผนดิน 
  ในการปฏิบัติหนาท่ี กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินตองใหความรวมมือ
และความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่ผู ตรวจการแผนดิน
เห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายแตอยูในหนาท่ีและอํานาจของ
องคกรอิสระอ่ืน ใหผูตรวจการแผนดินมีหนังสือแจงองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
  ในกรณท่ีีผูตรวจการแผนดนิเห็นวาการดาํเนนิการเรือ่งใดท่ีอยูในหนาที่
และอํานาจของผูตรวจการแผนดินอาจเขาลักษณะเปนการกระทําท่ีอยูใน
หนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย ใหผูตรวจการแผนดินปรึกษาหารือ
รวมกับองคกรอิสระอื่นที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ไมซ้ําซอนกัน และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาว กฎหมายกําหนดให
ประธานผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอ่ืนมารวมประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)   
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๖ จุลนิติ

๗) ผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๓๑)
  ๗.๑) ที่มาและองคประกอบของผูตรวจการแผนดิน
      กฎหมายกําหนดใหมีผู ตรวจการแผนดิน จํานวน ๓ คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมตํ่ากวา
อธิบดีหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือหวัหนาหนวยงานของรัฐท่ีเทียบได
ไมตํา่กวากรมตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศกาํหนด โดยตองดาํรงตาํแหนง
ดงักลาวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป จาํนวน ๒ คน และจากผูมปีระสบการณในการ
ดาํเนินกจิการอนัเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป จาํนวน ๑ คน (มาตรา ๘)
      ทัง้น้ี กฎหมายกาํหนดใหผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตาํแหนง 
๗ ปนบัแตวนัท่ีพระมหากษตัริยทรงแตงต้ัง และใหดาํรงตําแหนงไดเพียงวาระเดยีว 
(มาตรา ๑๗)
  ๗.๒) คณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดิน 
      ๗.๒.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
                เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
ผู ตรวจการแผนดิน ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา 
ซึ่งประกอบดวย
         (๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
         (๒) ประธานสภาผู แทนราษฎร  และผู นําฝ ายค าน
ในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ
         (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
         (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระที่มิใช 
ผูตรวจการแผนดิน แตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ
ไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ และไมเคยปฏิบตัหินาท่ีใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญ
หรอืองคกรอิสระ องคกรละ ๑ คน เปนกรรมการ๑

         ทั้งน้ี กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

๑ในการดาํเนนิการแตงตัง้บคุคลตาม (๔) ใหศาลรฐัธรรมนญูและองคกรอสิระทีม่ใิชผูตรวจการแผนดนิดาํเนนิการเสนอช่ือ
บคุคลซ่ึงองคกรน้ันแตงตัง้เปนกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงจากเลขาธิการวุฒสิภา โดยใหคดัเลอืกจากบุคคล
ซึ่งมีความเปนกลาง ซื่อสัตยสุจริตและมีความเขาใจในภารกิจของผูตรวจการแผนดิน ผูจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา
ตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคกรอิสระ แลวแตกรณี 
โดยผูซึง่ไดรบัแตงตัง้ใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๔) แลว จะเปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาสาํหรับศาลรัฐธรรมนญูหรือ
องคกรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๗จุลนิติ

         โดยใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)  
      ๗.๒.๒) กระบวนการสรรหาผูตรวจการแผนดนิของคณะกรรมการ
สรรหา
          ในการสรรหาผูตรวจการแผนดิน กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพือ่คดัสรรใหไดบคุคลซ่ึงมคีวามรบัผดิชอบสงู 
มคีวามกลาหาญในการปฏบิตัหินาที ่และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางท่ีดี
ของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ใหเกดิผลสาํเรจ็ 
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาจากบคุคลซึง่มคีวามเหมาะสมทัว่ไปไดดวย แตตองไดรบัความยนิยอม
ของบุคคลน้ัน และเพื่อประโยชนแหงการน้ีใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธีการ
สัมภาษณหรือใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
          โดยการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยและให
กรรมการสรรหาแตละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไวดวย และผูซึ่งจะไดรับ
การสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของคณะกรรมการสรรหา แตถาไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ 
ของจาํนวนทัง้หมดเทาทีม่อียูของคณะกรรมการสรรหา หรอืมแีตยงัไมครบจาํนวน
ที่จะตองสรรหา ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผู ไดคะแนนไมถึง ๒ ใน ๓ 
ถายงัไดไมครบตามจาํนวนใหมกีารลงคะแนนอกีครัง้หนึง่ ในกรณทีีก่ารลงคะแนน
ครัง้หลงันีย้งัไดบคุคลไมครบตามจํานวนทีจ่ะตองสรรหา ใหดําเนินการสรรหาใหม
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู (มาตรา ๑๒)  
          ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินจะพนจากตําแหนงตามวาระ 
ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดินใหมภายใน ๑๒๐ วันกอนวันที่
ผูตรวจการแผนดนิครบวาระ แตถาผูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงดวยเหตอุืน่
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดิน
ภายใน ๙๐ วนันับแตวันที่ตําแหนงวางลง (มาตรา ๑๘ วรรคหก)
      ๗.๒.๓) การไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
          กฎหมายกําหนดใหผู ไดรับการสรรหาเพ่ือแตงตั้งให
ดาํรงตาํแหนงผูตรวจการแผนดินตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย
คะแนนเสยีงไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของวฒุสิภา 
โดยในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการ
สรรหาบุคคลใหมแทนผูน้ัน แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 
โดยผูซ่ึงไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังน้ีจะเขารับการสรรหาในคร้ังใหม
นี้ไมได
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๘ จุลนิติ

          เม่ือมีผูไดรบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาแลว หากเปนกรณีที่
ประธานผูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงดวย ใหผูไดรบัความเหน็ชอบประชมุ
รวมกับผูตรวจการแผนดินซ่ึงยังดํารงตาํแหนงอยู ถามี เพ่ือเลือกกันเองใหคนหนึง่
เปนประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผูซึ่งวุฒิสภาใหความเห็นชอบยังไดไมครบจํานวนท่ีตองสรรหา แตเมื่อรวมกับ
ผูตรวจการแผนดนิซึง่ยงัดาํรงตําแหนงอยู ถาม ีมจีาํนวนถึง ๒ คน กใ็หดําเนนิการ
ประชุมเพ่ือเลือกประธานผูตรวจการแผนดนิได และเมือ่โปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงต้ังแลว ใหผูตรวจการแผนดนิดาํเนินการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไปพลางกอนได
โดยในระหวางนั้นใหถือวาผูตรวจการแผนดินประกอบดวยผูตรวจการแผนดิน
เทาทีม่อียู และใหดาํเนินการสรรหาเพิม่เติมใหครบตามจํานวนท่ีตองสรรหาตอไป
โดยเร็ว
          ทั้งนี้ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน และเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๓)
          ในกรณีที่ผู ใดไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปน
ผูตรวจการแผนดิน โดยที่ยังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) 
หรอื (๒๒) หรอืยงัประกอบวชิาชพีตามมาตรา ๑๐ (๒๓)๒ อยู ตองแสดงหลกัฐาน
วาไดลาออกหรือเลกิประกอบวิชาชพีดงักลาวแลวตอประธานวุฒสิภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่ไมไดแสดงหลักฐาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหดําเนินการสรรหาใหม 
(มาตรา ๑๔)
      ๗.๒.๔) การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัคร
หรือผูไดรับการสรรหา
          ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัคุณสมบัตหิรือลักษณะตองหาม
ของผูสมัครหรือผูไดรบัการสรรหา กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาเปนผูวนิจิฉยั โดยการวนิจิฉยันัน้ใหใชวธิลีงคะแนนโดยเปดเผย 

๒มาตรา ๑๐  ผูตรวจการแผนดินตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
        ฯลฯ                                                                      ฯลฯ
 (๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
 (๒๑) เปนพนักงานหรอืลูกจางของหนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการสวนทองถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 (๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 

หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
 (๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
                          ฯลฯ                                                                      ฯลฯ.  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๙จุลนิติ

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด โดยความดังกลาวกฎหมาย
ใหนําไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหาที่ถูกกลาวหาวา
ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามจะอยูในทีป่ระชุมในขณะพจิารณาและวนิจิฉยั
มิได (มาตรา ๑๕)   
  ๗.๓)  กรณผีูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ 
(๓)๓

      เม่ือมีผูรองขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวาผูตรวจการแผนดิน
ผูใดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
เรื่องตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และ
ใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็วในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)  
  ๗.๔)  การหยุดปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
      ในกรณีที่ผู ตรวจการแผนดินตองหยุดปฏิบัติหนาที่ เพราะ
ถูกกลาวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับรับฟองและมีผูตรวจการแผนดินเหลืออยูไมถึง ๒ คน 
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูตรวจการแผนดินทําหนาที่
เปนผูตรวจการแผนดินเปนการชั่วคราวใหครบ ๓ คน โดยใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง
ทาํหนาทีใ่นฐานะผูตรวจการแผนดนิไดจนกวาผูตรวจการแผนดนิทีต่นทาํหนาทีแ่ทน
จะปฏิบตัหินาทีไ่ด หรอืจนกวาจะมกีารแตงตัง้ผูดาํรงตาํแหนงแทน (มาตรา ๒๐)  
  ๗.๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
      กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
และการปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินตองเปนไปโดยสุจริต 
เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตน
ใหถกูตองตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ในระหวางการดาํรงตาํแหนงผูตรวจการแผนดนิ
จะเขารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได เวนแต
เปนหลักสูตร หรือโครงการที่ผู ตรวจการแผนดินมีมติใหจัดขึ้นโดยเฉพาะ
สําหรับผูตรวจการแผนดิน (มาตรา ๒๑)  

๓มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
                          ฯลฯ                                                                      ฯลฯ.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๐ จุลนิติ

 ๗.๖) หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
     (๒) แสวงหาขอเท็จจริงเม่ือเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมอนัเน่ืองมาจากการไมปฏิบตัติามกฎหมายหรือปฏิบตันิอกเหนอื
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
เพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอน
หรอืความไมเปนธรรมนั้น
     (๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการท่ีหนวยงานของรฐัยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
     (๔) หนาทีแ่ละอาํนาจอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอ่ืน
     โดยในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใหผู ตรวจการแผนดินสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการตอไป และเพื่อขจัดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ใหผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมกันหารือและวางหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไปดวย 
(มาตรา ๒๒)
     ทัง้น้ี กฎหมายไดกาํหนดใหการปฏบิตัหินาท่ีตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได
เมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
     (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยโดยไมชกัชา ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
     (๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใดของหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา ๒๓)
 ๗.๗  อํานาจของผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
     ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๑จุลนิติ

     (๑) กาํหนดแนวทางการปฏบิตังิานของผูตรวจการแผนดนิใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและไมซํ้าซอนกัน แตตองไมทําให
ผูตรวจการแผนดินขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
     (๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการแจง 
การรองเรียน การแสวงหาขอเท็จจริง และการพิจารณา รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับ
การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเบ้ืองตน
เพื่อรายงานตอผูตรวจการแผนดิน
     (๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาเดินทางของบุคคลซึ่งมาใหความเห็นหรือถอยคํา และการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่
     (๔) ออกระเบียบหรือประกาศอื่นตามกฎหมายนี้
     การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ตองไมมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน เกิดความลาชา หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของผูตรวจการแผนดนิหรอืพนกังานเจาหนาที ่รวมท้ังตองไมเปนการสรางภาระ
แกประชาชนเกนิสมควร หรอืมลีกัษณะเปนการมุงหมายท่ีจะกลาวหาหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ และในสวนที่เกี่ยวกับการแจงหรือการรองเรียน 
ตองดําเนินการโดยมุงหมายใหการเสนอเรื่องตอผู ตรวจการแผนดินเปนไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว และไมมีลักษณะบังคับใหตองเปดเผยตัวตนของผูแจง
หรือผูรองเรียน เวนแตเปนเรื่องการขอใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมใหแกผูรองเรียนเปนการเฉพาะตัว ซึง่จาํเปนตองทราบตวับคุคล
เพื่อประโยชนในการติดตอขอขอมูลหรือแจงผลการดําเนินการ (มาตรา ๒๔)  
  ๗.๘) อํานาจของผูตรวจการแผนดินที่สามารถกระทําไดเทาที่จําเปน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
     (๑) ใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือ
ชีแ้จงขอเทจ็จรงิหรอืใหความเหน็ในการปฏบิตังิาน หรือมาใหถอยคํา หรือสงวตัถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
     (๒) เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
หรือรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แตในกรณีที่เคหสถานหรือสถาน
ที่ที่จะเขาไปนั้นมิไดอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ และเจาของ
หรือผูครอบครองไมยินยอม ใหเขาไปไดเมื่อมีหมายของศาล๔ 

๔ในการดําเนินการตาม (๒) นี ้ใหดําเนินการตอหนาผูครอบครองหรอืดูแลสถานทีห่รือผูซ่ึงเก่ียวของ หรือถาหาบุคคลดังกลาว
ไมได ก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย ๒ คนซ่ึงไดขอรองใหมาเปนพยาน ในการน้ี ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานท่ี หรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนไปโดยสะดวก.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๒ จุลนิติ

     ในการดําเนินการดังกลาว ผูตรวจการแผนดินอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแทนผูตรวจการแผนดินได เวนแตการออกคําสั่ง
ตาม (๑) ใหมอบหมายไดเฉพาะเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ ทั้งน้ี ตามระเบียบ
ที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๒๕)
  ๗.๙) กรณีที่ผูตรวจการแผนดินตองปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน
     (๑)  การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
     (๒)  การปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอ่ืนหรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม
     (๓)  การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑)
     (๔)  การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ (๓)
     (๕)  การเสนอเร่ืองตอศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองตามมาตรา ๒๓
     (๖)  การรายงานการไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือการสงเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙
     (๗)  การสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๓๖ (๓)
     (๘)  การออกขอกําหนดทางจริยธรรมตามมาตรา ๔๓
     (๙)  การกําหนดคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ
เลขาธิการอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของสํานักงานตามมาตรา ๔๕
    (๑๐)  การกําหนดกิจการที่มีผลตอการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจการ
แผนดินตามมาตรา ๔๘
    (๑๑)  การเสนองบประมาณรายจายตามมาตรา ๔๙ และการให
ความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งการอนุมัติการใชจายเงิน
ของสํานักงานตามมาตรา ๕๐
    (๑๒)  การพจิารณาการรับทรพัยสนิท่ีอาจมผีลกระทบตอความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานตามมาตรา ๕๑
    (๑๓)  การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอ่ืนใดท่ีกฎหมายน้ี กาํหนดให
เปนไปตามมติหรือตองไดรับความเห็นชอบของผูตรวจการแผนดิน
    (๑๔)  การอื่นใดที่ผูตรวจการแผนดินตกลงรวมกัน (มาตรา ๒๖)
  ๗.๑๐) หลักเกณฑการเปดเผยขอมูล 
      กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลอันทาํใหสามารถ
ระบุตัวตนของผูแจง ผูรองเรียน รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีไดมาเน่ืองจากการ
ปฏบิตัติามกฎหมายน้ี เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลเพื่อปฏิบัติตามหนาท่ีและ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๓จุลนิติ

อํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล สําหรับในสวนผูจัดทําและเผยแพร
รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ นั้น หากวาไดกระทําโดยสุจริต ผูนั้น
ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย (มาตรา ๒๘)  

๘) การดําเนินการตามหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๒, มาตรา ๓๒ 
ถึงมาตรา ๓๙)
   ๘.๑) หนาท่ีของผูตรวจการแผนดินในการแสวงหาขอเท็จจริงหรือ
ดําเนินการอื่นใด เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
      เมือ่ความปรากฏตอผูตรวจการแผนดินไมวาโดยทางใด ไมวาจะมี
ผูแจงหรอืผูรองเรยีนหรอืไมกต็าม วาบคุคลใดไดรบัความเดือดรอนหรอืความ
ไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
หรอืมกีรณทีีก่ารปฏบิตังิานใด ๆ  ของหนวยงานของรฐัเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ ใหเปนหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
ทีจ่ะตองแสวงหาขอเทจ็จรงิหรอืดาํเนนิการอืน่ใดดวยความรอบคอบ เพือ่เสนอแนะ
ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมน้ัน หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติ
งานใด ๆ ตอไป เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้า อํานวยประโยชนใหแกประชาชนอยาง
ทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไมจําเปน
      แตทัง้นี ้กอนการเสนอแนะดงักลาว กฎหมายไดกาํหนดใหผูตรวจการ
แผนดินตองหารือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ความสามารถ และอุปสรรคของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะดําเนินการ
ตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบดวย (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)  
 ๘.๒) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามขอเสนอแนะจากผูตรวจการ
แผนดิน
      ๘.๒.๑) การเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิดความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
         ภายใตบังคับมาตรา ๓๒ วรรคสอง เมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับขอเสนอแนะจากผูตรวจการแผนดินเพื่อใหมีการปรับปรงุกฎหมาย กฎ 
หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๔ จุลนิติ

หรือเกินสมควรแกเหตุ ใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๑๒๐ วนั ในกรณมีเีหตจุาํเปนไมอาจแกไขไดแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ไดเมื่อไดแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบแลว โดยจะขยายเวลา
ไดอีกไมเกิน ๖๐ วัน เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานของรัฐน้ัน
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้นจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายอันทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และใหผู ตรวจการแผนดินแจงใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนนิการตามหนาท่ีและอํานาจโดยเร็ว 
โดยใหถอืวารายงานของผูตรวจการแผนดนิเปนสาํนวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง) 
         ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ เห็นวาขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดินไมอาจดําเนินการไดไมวาดวยเหตุใด ใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐนั้นที่จะแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบภายในกําหนดเวลา
ขางตน และปรึกษาหารอืรวมกับผูตรวจการแผนดนิและหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของ
เพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคน้ันโดยเร็ว และเมื่อไดขอยุติประการใด
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปตามขอยุตินั้น ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติได
ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร และใหหนวยงานของรฐัทีเ่ก่ียวของดาํเนินการไปตามมติคณะรฐัมนตรี
ดังกลาว และใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ตามขอยตุหิรอืตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๓ วรรคสอง) 
      ๘.๒.๒) การเสนอแนะเพ่ือใหหนวยงานของรัฐขจัดหรือระงับความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกบุคคลใด
         ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดนิเสนอแนะตอหนวยงานของรฐั
ทีเ่ก่ียวของใหขจดัหรอืระงับความเดอืดรอนหรอืความไมเปนธรรมแกบคุคลใด
ใหหวัหนาหนวยงานของรฐัดําเนนิการใหเปนไปตามคาํเสนอแนะนัน้ภายใน ๓๐ วนั 
เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
จะขัดตอกฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบตังิาน ใหแจงใหผูตรวจการ
แผนดินทราบกอนพนกําหนดเวลา ๓๐ วนัดังกลาว และใหผูตรวจการแผนดินหารอื
รวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพ่ือหาขอยุติโดยเร็วตอไป และใหนําความ
ในมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๔)  
      ๘.๒.๓) การเสนอแนะกรณีมีผู ไดรับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอนัเนือ่งมาจากหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบตัใิหถกูตองครบถวน
ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ 
         ในกรณีที่ความปรากฏตอผูตรวจการแผนดินวามีผูไดรับ
ความเดอืดรอนหรือความไมเปนธรรมอนัเนือ่งมาจากหนวยงานของรัฐยงัมไิด
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๕จุลนิติ

ปฏบิตัใิหถกูตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนญู ใหผูตรวจการ
แผนดินรายงานพรอมขอเสนอแนะใหคณะรฐัมนตรทีราบเพือ่พิจารณาดาํเนินการ
ตอไปโดยเรว็ โดยผูตรวจการแผนดินจะรายงานใหรัฐสภาและเผยแพรใหประชาชน
ทราบดวยก็ได (มาตรา ๓๕)  
 ๘.๓)  กลไกการดาํเนนิการกรณีผูตรวจการแผนดนิเหน็วาความเดอืดรอน
หรือความไมเปนธรรมเรื่องใดเปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเรื่อง
ที่อยูในหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐอื่น 
     ในการดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตามกฎหมายนี ้ถาผูตรวจการ
แผนดินพิจารณาแลวเห็นวา ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเรื่องใด
เปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเร่ืองท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของ
หนวยงานของรัฐท่ีจะขจัดความเดือดรอนหรืออํานวยความเปนธรรมได
ตามหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว ใหดําเนินการดังตอไปน้ี
     (๑) ในกรณีท่ีการดําเนินการในเร่ืองน้ันมีกฎหมายกําหนดใหมกีาร
รองทุกขหรืออุทธรณไวแลว ใหผูตรวจการแผนดินสงเร่ืองดังกลาวใหหนวยงาน
ของรัฐนั้นพิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
     (๒) ในกรณีที่เปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หรอืการดาํเนนิการทางวนิยัของเจาหนาทีข่องรฐั ใหผูตรวจการแผนดนิสงเรือ่ง
ใหผูมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินัย
ในกรณีนั้นดําเนินการตอไป แตทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินอาจแสวงหาขอเท็จจริง
ในเรือ่งนัน้เพือ่ประโยชนในการเสนอแนะใหมกีารแกไขกฎหมาย กฎ หรอืขัน้ตอน
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวอยางเปนระบบได
     (๓) ในกรณีที่การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนเรือ่งเกีย่วกบัการทจุรติ ใหสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตอไป แลวแตกรณี 
(มาตรา ๓๖)
  ๘.๔) ลกัษณะตองหามมใิหผูตรวจการแผนดนิในการรบัเรือ่งไวพจิารณา
     ภายใตบงัคับขอ ๔.๓) กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูตรวจการแผนดิน
รบัเรือ่งทีผู่ตรวจการแผนดนิพจิารณาแลวเหน็วามลีกัษณะดงัตอไปนี ้ไวพิจารณา
     (๑)  เรื่องที่เปนนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตนโยบายนั้น
ขดัตอรฐัธรรมนญูหรอืมผีลใหมกีารละเลยการปฏบิตัหินาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนญู
     (๒)  เรือ่งทีม่กีารฟองรองเปนคดอียูในศาลหรอืเรือ่งทีศ่าลมคีาํพิพากษา 
คาํสัง่ หรือคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตเปนการศึกษาเพ่ือประโยชนในการ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๖ จุลนิติ

     (๓)  เรื่องที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๔)  เรือ่งทีอ่ยูในหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระอ่ืน หรอืทีอ่งคกร
อสิระอืน่รบัไวดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระน้ันแลว แตไมตดั
อาํนาจในการทีจ่ะขอรับทราบผลการพจิารณาขององคกรอสิระทีร่บัเรือ่งไวดาํเนนิการ
     (๕)  เปนการรองเรยีนโดยใชสทิธิไมสจุรติและการพจิารณาจะไมเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
     (๖)  เรื่องที่ผู รองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอยางเหมาะสมแลว
     (๗)  เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินเคยสรุปผลการพิจารณาแลว เวนแต
จะปรากฏพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป
     (๘)  เรื่องอื่นตามมติที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด
     ในกรณีทีค่วามปรากฏในภายหลงัวาเปนเร่ืองท่ีมลีกัษณะดังกลาว
ขางตน กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินสั่งยุติเรื่อง (มาตรา ๓๗)  
  ๘.๕) การแจงผลการพิจารณาของผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการดําเนินการตาม
ขอ ๖.๑) และขอ ๖.๓) หรือการไมรับพิจารณาหรือยุติเรื่องตามขอ ๖.๔) 
ใหผูรองเรียนหรือหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของทราบ โดยในกรณทีีไ่มรบัไวพจิารณา
หรอืใหยตุเิรือ่ง โดยใหระบุเหตุผลใหผูรองเรียนทราบดวย (มาตรา ๓๘)  

๙) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๓, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๔)
 ๙.๑) หนาที่และอํานาจของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหสํานักงานผู ตรวจการแผนดินมีฐานะเปน
นิติบุคคล และอยูภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบรวมกัน
ของผูตรวจการแผนดิน โดยกจิการของสํานักงานไมอยูภายใตบงัคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของ
สาํนักงานตองไดรบัประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกาํหนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน โดยใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
     (๑)  รบัผิดชอบงานธรุการและดาํเนินการเพือ่ใหผูตรวจการแผนดนิ
บรรลุภารกจิและหนาทีต่ามทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนูญ กฎหมายน้ี และกฎหมายอ่ืน
     (๒)  อาํนวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสรมิ และสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของผูตรวจการแผนดิน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๗จุลนิติ

     (๓)  ศกึษา รวบรวม วเิคราะหขอมลู และสนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับ
งานของผูตรวจการแผนดิน
     (๔)  ดําเนินการหรือสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในการเผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๕)  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่ผูตรวจการ
แผนดินมีมติมอบหมาย
  ๙.๒) การกํากับดูแลสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     ในการกํากับดแูลสาํนักงาน ใหผูตรวจการแผนดนิมอีาํนาจออกระเบยีบ
หรือประกาศในเรื่องดังตอไปนี้
     (๑)  การจัดแบงสวนงานของสาํนักงานและขอบเขตหนาทีข่องสวนงาน
ดงักลาว โดยการการดาํเนนิการดงักลาวตองคาํนงึถงึความมปีระสทิธภิาพ ความคุมคา
และความคลองตัว 
     (๒)  การกําหนดตําแหนง อตัราเงนิเดอืน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนง
และคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน แตท้ังน้ี ตองคํานึงถึงคาครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบที่แตกตางกันของพนักงานและลูกจางแตละสายงาน
และระดับดวย
     (๓)  การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานทาง
จรยิธรรม สมรรถภาพ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน วนิยัและการลงโทษทางวนิยั 
การออกจากตาํแหนง การรองทกุขและการอทุธรณการลงโทษ สาํหรบัเลขาธกิาร
และพนกังานของสาํนักงาน รวมทัง้วิธีการและเงือ่นไขในการจางลูกจางของสาํนักงาน
     (๔)  การบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน การงบประมาณ และ
การพัสดุของสํานักงาน
     (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นซ่ึงรวมถึงการจัดใหมี
กองทุนสํารองเล้ียงชีพแกเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสํานักงาน และ
หลักเกณฑและเงือ่นไขการจายเงนิชดเชยในกรณเีลขาธกิารดาํรงตาํแหนงครบวาระ
     (๖)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการไดมาซึ่งเลขาธิการ
     (๗)  การกาํหนดเครือ่งแบบและการแตงเครือ่งแบบของผูตรวจการ
แผนดิน เลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน
     (๘) การอ่ืนใดอันจําเปนตอการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงาน
ของสาํนกังานหรือการบงัคบับญัชาเลขาธิการ พนกังานหรือลกูจางของสํานกังาน 
หรือการทําใหบุคคลดังกลาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๘ จุลนิติ

     ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
กําหนดใหผู ตรวจการแผนดินคํานึงถึงความเท่ียงธรรม ขวัญและกําลังใจ
ของบคุลากร โดยจะกําหนดใหมคีณะบคุคลเพ่ือกาํกบั ดแูล หรอืพจิารณาคํารองทุกข
หรือคําอุทธรณที่เปนอิสระดวยก็ได
  ๙.๓) การออกขอกําหนดทางจริยธรรม
     ใหผู ตรวจการแผนดินออกขอกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับ
แกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  โดยขอกําหนดทางจริยธรรมดังกลาว
ตองระบุดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษอยางใด
  ๙.๔) เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหสาํนักงานมเีลขาธกิารคนหน่ึงซ่ึงประธานผูตรวจการ
แผนดนิแตงตัง้ตามมตขิองผูตรวจการแผนดนิ เปนผูบงัคบับญัชาพนกังานและ
ลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
ผูตรวจการแผนดิน โดยผูตรวจการแผนดินจะมีมติกําหนดใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได สําหรับในกรณีที่ผูตรวจการ
แผนดินประชมุรวมกัน ใหเลขาธกิารทาํหนาท่ีเปนเลขานุการของท่ีประชมุผูตรวจการ
แผนดิน (มาตรา ๔๔)  
     เลขาธิการมวีาระการดํารงตาํแหนงคราวละ ๕ ปนบัแตวนัท่ีไดรบัแตงต้ัง 
และอาจไดรบัแตงตัง้ใหมไดแตไมเกนิสองวาระตดิตอกัน (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)  
 ๙.๕) คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของเลขาธกิารสาํนักงานผูตรวจการ
แผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๖๐ ปในวันที่ไดรับแตงตั้งและมีอายุไมเกิน 
๖๕ ปในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการและมีคณุวฒุ ิประสบการณ และความเชีย่วชาญ
อนัจะเปนประโยชนแกการปฏบิตังิานของสํานกังานตามระเบียบทีผู่ตรวจการแผนดนิ
กําหนด (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง)  
  ๙.๖) หนาที่และอํานาจของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจควบคุมดูแลการ
ปฏบิตังิานโดยทัว่ไปของสาํนกังานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติ
ของผูตรวจการแผนดิน และใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ดวย
     (๑)  บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย 
พนักงานหรอืลูกจางของสาํนักงาน ตลอดจนใหพนักงานหรอืลูกจางของสาํนักงาน
ออกจากตําแหนง ตามระเบียบของผูตรวจการแผนดิน
     (๒)  วางระเบยีบเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของสาํนกังานเทาทีไ่มขดักบั
ระเบยีบหรอืประกาศหรอืมตขิองผูตรวจการแผนดิน โดยการออกระเบยีบดงักลาว 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๙จุลนิติ

ตองไมมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน เกิดความลาชาหรือ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     (๓) หนาท่ีและอํานาจตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
และตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๔๗)   
     สาํหรบัในกจิการของสาํนกังานทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก กฎหมาย
กาํหนดใหเลขาธกิารเปนผูแทนของสาํนกังาน  เพือ่การนี ้เลขาธกิารจะมอบอาํนาจ
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ไดตามระเบียบที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด และ
ในการดาํเนนิการดงักลาว ถาเปนกจิการสาํคญัเกีย่วกบัการงบประมาณของสาํนกังาน
และกิจการอ่ืนใดท่ีมีผลตอการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจการแผนดินตามที่
ผูตรวจการแผนดนิกาํหนดใหเลขาธกิารขอความเหน็ชอบจากผูตรวจการแผนดนิกอน 
(มาตรา ๔๘)  
  ๙.๗) รายไดและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
     กฎหมายกําหนดใหรายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของ
สํานักงาน ประกอบดวย
     (๑)  เงินอุดหนุนที่ไดรับมาตามมาตรา ๔๙
     (๒)  รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงาน
     (๓)  ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงาน๕

     (๔)  ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน
     (๕)  รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๕๑)  
     ทัง้นี ้รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงนิคงคลงั กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอืน่ นอกจากนี ้
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได

๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๕๕) 
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการแผนดินตามความในขอ ๗.๘) (๑) 
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือเปดเผยขอมูลโดยฝาฝนความในขอ ๗.๑๐) ตอง
ระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

๕ในการรับทรัพยสินตาม (๓) ใหคํานึงถึงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการรับ
ทรัพยสินดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน จะส่ังใหสํานักงานไมรับทรัพยสินน้ันหรือ
ใหคืนทรัพยสินนั้นแกผูอุทิศใหก็ได.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๐๐ จุลนิติ

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๓)
  ๑๑.๑) ใหประธานผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดาํรงตาํแหนง
อยูในวันกอนวันท่ีกฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตาํแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณตีาม (๓) ในสวนทีเ่กีย่วกบัการขาดคณุสมบตัิ
ตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ (มาตรา ๕๖)  
 ๑๑.๒) ภายใน ๒๐ วนันบัแตวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ใหศาลรัฐธรรมนญู
และองคกรอิสระที่มิใชผูตรวจการแผนดิน แตงต้ังและสงช่ือผูแทนใหสํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภาเพือ่ประกอบเปนคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ แตหาก
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนญูหรอืองคกรอสิระใดยงัไมอาจแตงตัง้
ผูแทนได หรือในกรณีที่ไมมีผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการ
สรรหาปฏิบตัหินาทีต่อไปไดโดยใหถอืวาคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ
สรรหาเทาที่มีอยู แตไมเปนการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระท่ีจะ
แตงต้ังผูแทนมาในภายหลัง การแตงต้ังดังกลาวไมมีผลใหการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาที่ไดดําเนินการไปแลวตองเสียไป
       ทั้งน้ี ภายใน ๓๐ วันนับแตวันพนจากระยะเวลาดังกลาว 
ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและวินิจฉัยวาประธานผูตรวจการแผนดินและ
ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูใด 
ถอืวาเปนผูดาํรงตําแหนงตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) คาํวินจิฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาใหเปนที่สุด (มาตรา ๕๗)   
  ๑๑.๓) ในกรณีทีต่องมกีารสรรหาผูตรวจการแผนดินท่ีวางอยู ใหคณะกรรมการ
สรรหาตามขอ ๑๑.๒) ดาํเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการแตงต้ังเปนผูดาํรงตําแหนง
ผูตรวจการแผนดินตามจํานวนที่ยังวางอยูภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ตามขอ ๑๑.๒) สําหรับในกรณีที่ไมมีประธานผูตรวจการแผนดิน เม่ือวุฒิสภา
ใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาแลวใหผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
วฒุสิภาและผูตรวจการแผนดนิซึง่ยงัอยูในตาํแหนงตามขอ ๑๑.๑) ประชมุรวมกนั
เพ่ือเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานผูตรวจการแผนดิน และแจงใหประธานวฒุสิภา
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๕๘)  
  ๑๑.๔) ใหเลขาธกิารสาํนักงานผูตรวจการแผนดินซ่ึงดํารงตาํแหนงอยูในวนั
กอนวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายนี้ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินตอไป และ
ใหประธานผูตรวจการแผนดินจัดทําสัญญาจางข้ึนโดยใหมีระยะเวลาการจาง
ไมเกินวาระที่จะตองพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป กลาวคอื มผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัพฤหสับดทีี ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป)

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ สําหรับในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินดังกลาว ใหเปนไปตามมติ
ของผูตรวจการแผนดินที่จะวินิจฉัย (มาตรา ๕๙)  
  ๑๑.๕) บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของผูตรวจการแผนดิน
ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใชบังคับอยู
ในวันกอนวันท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ใหมผีลใชบงัคบัตอไปเทาทีไ่มขดัตอรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมายนี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๐)  
  ๑๑.๖) ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสาํนกังานผูตรวจการแผนดนิตามกฎหมายนี้ 
บรรดาสิทธิ หนาที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินตาม
พระราชบญัญตัสิาํนกังานผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ มอียูกบับคุคลใดในวนั
กอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหโอนมาเปนของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๑)
  ๑๑.๗) ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเปนของ
สาํนกังานผูตรวจการแผนดนิตามกฎหมายนี ้และใหถือวาสิทธิและประโยชนอ่ืนใด
ซึง่พนกังานหรอืลกูจางดงักลาวไดรับตามพระราชบัญญตัสิาํนกังานผูตรวจการแผนดนิ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสิทธิและประโยชนอื่นใดที่ไดรับตอไปตามกฎหมายน้ี เวนแต
จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) กําหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๖๒)  
  ๑๑.๘) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนหรือการดําเนินการอื่นใด
ตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินหรือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งดําเนินการ
กอนวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถาการนัน้อยูในหนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ
ตามกฎหมายน้ี ใหถือวาการน้ันเปนการดําเนินการตามกฎหมายน้ี สวนการดาํเนนิการ
ตอไปใหเปนไปตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๓)  

83-101-MAC6.indd   10183-101-MAC6.indd   101 5/3/18   18:495/3/18   18:49

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑

คําคมคาคม

จุลนิติ๑๐๒

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

วันอังคารท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

 “...คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน
มั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถและดวย
คุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข 
ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดน้ี บรรพชน
ของเรา ผูมีความสํานึกตระหนักในความเปนไทย 
และมีความอุตสาหะพากเพียร พรอมท้ังความกลาหาญ

เสียสละ เปนผูสรางสมไวใหท้ังน้ัน เราท้ังหลาย

ในปจจุบันจึงตองถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบอยางสําคัญ 

ในอันท่ีจะรักษาคุณความดีพรอมท้ังจิตใจท่ีเปนไทยน้ัน

ไวใหหนักแนนม่ันคง และสืบทอดกันตอไปไมให

ขาดสาย ชาติประเทศจึงจะธํารงอยูเปนไทตลอดไป...”
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๐๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
  หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูรอง สงความเห็นของนายเจตน ศิรธรานนท สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๖ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
   ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดมหีนงัสอืลงวนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตอผูรองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ ครัง้ที ่๓๖/๒๕๖๐ วนัพฤหสับดี
ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ในวาระทีห่นึง่ แลวลงมตริบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณา ตอมา
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๖/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ในวาระที่สอง และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สาม และผูรองไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงผู รองทราบภายในสิบวันนับแต
วนัทีไ่ดรบัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดงักลาวผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมิไดแจงความเห็นมายังผูรอง
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๐๔

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

   ตอมานายเจตน ศิรธรานนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ เห็นวารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหน่ึง เปนบทบญัญตัเิกีย่วกบัการดํารงตาํแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึง่ดาํรงตาํแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรฐัธรรมนญูนี้
โดยแบงออกเปนสองชวงเวลา คือ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ บุคคลดังกลาวยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไป โดยการพนจากตาํแหนง
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ อันหมายถึงการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในเวลา
ทีเ่ขาสูตาํแหนง และในกรณทีีม่พีระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูทีจ่ดัทาํขึน้ตามมาตรา ๒๖๗ แลว 
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งคําวา 
“ตอไปเพียงใด” นั้น ยอมมีความหมายสองกรณี คือ ใหดํารงตําแหนงอยูตอไปหรือไม หรือใหดํารง
ตําแหนงอยูตอไปอีกเปนระยะเวลาเทาใด คําวา “เพียงใด” นาจะหมายถึงแตเพียงชวงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหน่ึงที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ 
จะกําหนดไวในบทเฉพาะกาลเทานั้น ไมหมายความรวมถึงการใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงตอไป
จนครบวาระการดํารงตาํแหนงทัง้หมดเทาทีเ่หลอือยู นอกจากน้ี รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ไมมบีทบญัญตัใิด
ยกเวนวาไมตองนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
มาใชบังคับ ดังนั้น แมจะมีบทบัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของจะไดบัญญัติไวก็ตาม แตก็ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญดวย 
   ดังนั้น การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... 
มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ีใชบงัคับ ยงัคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ” จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ นายเจตน ศิรธรานนท 
สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ และคณะ จงึเสนอความเห็นตอผูรอง เพ่ือใหผูรองสงความเห็นดังกลาว
มายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   ศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจรบัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม 
   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ 
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้
ใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญตั ิซึง่ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) บญัญตัใิหรางพระราชบญัญตัใิด
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา  เห็นวา
ร างพระราชบัญญัติดังกลาวมีข อความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบ
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
จึงเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรือไม กรณีจึงเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ 
และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา บทเฉพาะกาลท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติท่ียกเวนเน้ือหา
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจําเปนตองมีขึ้นเพื่อแกไขปญหาในชวงเปลี่ยนผานระหวางการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนกับฉบับปจจุบัน เพ่ือใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญเปนไปอยางราบร่ืนและเหมาะสมกับสภาพ
บานเมืองในระยะเริ่มแรก รวมท้ังเพ่ือใหองคกรน้ันสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ตอไปไดอยางตอเนื่อง โดยมิใหเกิดชองวางอันจะสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีตองหยุดชะงัก จนกวา
กลไกที่กําหนดขึ้นใหม หรือใชบังคับนั้นมีความพรอมหรือสามารถดําเนินการได แลวแตกรณี
   สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่งเปน
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีค่ณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจดัทาํขึน้และสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
พจิารณาใหความเหน็ชอบตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหน่ึง โดยรางมาตรา ๕๖ 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

บญัญัตวิา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซ่ึงดํารงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัท่ี
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูน้ีใชบงัคับ ยงัคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่
กาํหนดในพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรอืพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนท่ีเก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มใิหนาํมาใชบงัคับ” ซึง่เปนรางบทเฉพาะกาลวาดวยการดาํรงตําแหนงตอไปในชวงเปลีย่นผานระหวาง
การบังคับใชกฎหมายเดมิท่ีสิน้ผลกับกฎหมายใหมทีใ่ชบงัคับ ในสวนของการดํารงตําแหนงตอไปเพยีงใด
ของประธานผู ตรวจการแผนดินและผู ตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยู ในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใชบังคับตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ 
วรรคหน่ึง และผูแทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติฝายเสียงขางมากไดใหความเห็นยืนยันวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาตามบริบทความจําเปนของกฎหมายและหลักนิติธรรมอันเปน
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแลว ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญและผูตรวจการแผนดิน ก็มิได
มีความเห็นวาไมสอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยรางบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนด
การดํารงตําแหนงตอไปออกเปนสองสวน คือ
   (๑) ระยะเวลาของการดาํรงตาํแหนงตอไป รางบทบญัญตันิีก้าํหนดใหประธานผูตรวจการแผนดนิ
และผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
   (๒) คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ รางบทบัญญัตินี้กําหนดมิใหนําคุณสมบัติบางประการตามที่
รฐัธรรมนญูบญัญตัมิาใช โดยกําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดาํรงตําแหนง
อยูในวนักอนวันทีพ่ระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั พนจากตาํแหนงดวยเหตตุามมาตรา ๑๘ 
แตมิใหนํากรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาใชบังคับ
   เม่ือรางมาตรา ๕๖ เปนเพียงรางบทบัญญัติวาดวยการรับรองสถานะของประธานผูตรวจการ
แผนดินและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดาํรงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
นี้ใชบังคับใหยังคงอยู ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปในชวงเปลี่ยนผานระหวางการบังคับใช
กฎหมายฉบับกอนกับฉบับปจจุบัน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางราบร่ืน รวมท้ังเพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติตอไปไดอยางตอเน่ือง โดยมิใหเกิดชองวางอันจะสงผล
ตอการปฏิบัตหินาทีต่องหยุดชะงัก การกําหนดในรูปแบบของบทเฉพาะกาลดังกลาว จงึเปนไปตามหลัก
นติธิรรมท่ีคาํนึงถึงเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูแลว 
โดยการกําหนดรูปแบบดังกลาวของผู ตรวจการแผนดินก็อาจมีความแตกตางจากรูปแบบของ
องคกรอิสระอื่นได
   สวนขอท่ีวา รางมาตรา ๕๖ ทีก่าํหนดใหยกเวนการนาํมาตรา ๘ มาใชบงัคับ ซึง่เปนคุณสมบัติ
ของผูตรวจการแผนดินท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๒๘ มผีลใหรางมาตราดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวา เปนกรณีที่รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให
สภานติบิญัญตัแิหงชาตเิปนผูกาํหนดการดํารงตาํแหนงตอไปเพียงใดของผูดาํรงตาํแหนงตามบทบญัญตัิ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๐๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ของรฐัธรรมนญู  ถอืไดวารฐัธรรมนญูไดมอบอาํนาจใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิปนผูพจิารณากาํหนด
การดํารงตําแหนงตอไปของผูดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเรื่องระยะเวลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบตัขิองบคุคลดงักลาวไว
โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่รางมาตรา ๕๖ กําหนดการยกเวนคุณสมบัติบางประการตามรัฐธรรมนูญ
จึงมิใชกรณีที่รางมาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๐๘

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง คณะรัฐมนตรีขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
 วรรคหา วารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
 แหงราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
 เปนหนังสือสัญญาเก่ียวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
 ท่ีตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 
 หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คณะรัฐมนตร ีผูรอง สงเรือ่งเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคหา โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
   กระทรวงการคลงัไดเสนอรางบนัทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสนิคาระหวางกรมศลุกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (ซึ่งตอไปเรียกวา 
รางบันทกึความเขาใจฯ) ขอใหคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหความเห็นชอบและอนมุตัใิหอธบิดกีรมศุลกากร
เปนผูลงนามในรางบันทกึความเขาใจฯ นัน้ โดยมหีนวยงานทีเ่กีย่วของเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณา
วารางบนัทึกความเขาใจฯ ดงักลาวเขาลักษณะเปนหนงัสือสัญญาตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ แตโดยที่
เน้ือหาของรางบนัทึกความเขาใจฯ นัน้ เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนนิการเกีย่วกบัการผานแดน
ของสินคาทางบก ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับเสรีภาพในการผานแดนตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) และขอ ๑๑ 
ของความตกลงทัว่ไปวาดวยการอาํนวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Agreement – TFA) 
ในกรอบองคการการคาโลกทีป่ระเทศไทยเปนภาคี จงึมีปญหาวารางบนัทึกความเขาใจฯ ดงักลาวเขาขาย
เปนหนงัสือสญัญาเกีย่วกบัการคาเสรีตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรอืไม ซึง่หากเปนเชนนัน้
จะถือเปนหนังสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ทีจ่ะตองไดรบัความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือไม
  คณะรัฐมนตรีเห็นวาเพือ่ใหประเดน็ปญหาเร่ืองนีม้แีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนถูกตองตรงกนั และเพ่ือเปน
บรรทัดฐานใหแกฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองในลักษณะดังกลาว 
จงึไดเสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ วรรคหา วารางบนัทกึ
ความเขาใจฯ เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๐๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีสงเรื่องเกี่ยวกับปญหาวารางบันทึก
ความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากร
และสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชาเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 
หรือไม ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา บัญญัติวา เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณี
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได กรณีจึงเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณาวนิจิฉยัได ศาลจึงมีคําส่ัง
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยและเพื่อประโยชนแกการพิจารณา

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นท่ีหน่ึง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ หรือไม
   พเิคราะหแลวเหน็วา คาํวา “หนังสือสัญญา” ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ ยงัคงหลกัการตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยใหความหมายไวแลวในคาํวนิจิฉยัที ่๑๑/๒๕๔๒
คาํวนิจิฉยัที ่๓๓/๒๕๔๓ และคาํวินจิฉยัที ่๖ - ๗/๒๕๕๑ วา หมายถงึความตกลงระหวางประเทศทกุประเภท
ที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปน
ลายลกัษณอกัษร โดยมเีจตนากอใหเกดิพนัธะผกูพนัทางกฎหมายและอยูภายใตบงัคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวา
จะเรียกชื่อวาอยางไร อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
   สาํหรบัรางบนัทกึความเขาใจวาดวยการผานแดนสนิคาระหวางกรมศลุกากรแหงราชอาณาจกัรไทย
และกรมศลุกากรและสรรพสามติแหงราชอาณาจกัรกมัพชูานี ้แมจะระบชุือ่วาเปนการจดัทาํขึน้ระหวาง
หนวยงานระดบักรมของทัง้สองประเทศ แตเม่ือพิจารณาจากผูมีอํานาจลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
ทีเ่ปนการลงนามในฐานะผูแทนของรฐับาล และกระทรวงการคลงัไดขอใหคณะรฐัมนตรอีนมุตัใิหอธบิดี
กรมศุลกากรเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ โดยขอใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือ
มอบอาํนาจเต็ม (Full Powers) แสดงใหเห็นวามีความประสงคจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับ
รัฐบาล ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนความตกลงระหวางประเทศที่เปน
ลายลักษณอักษรซ่ึงจัดทําข้ึนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยรางบันทึกความเขาใจฯ ดงักลาว
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๑๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดนอันเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ใหภาคีแตละฝายตองปฏิบัติ แสดงถึงเจตนาท่ีจะ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงเขา
ลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
   ประเด็นที่สอง  รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา “การคาเสรี” (Free Trade) เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หมายถึง
การซ้ือขายสนิคาและบรกิารระหวางประเทศโดยไมมกีารเกบ็ภาษีศลุกากรและการกีดกันทางการคาอ่ืน ๆ  
รวมไปถงึการเคล่ือนยายแรงงานและทุนขามเขตแดนระหวางประเทศโดยอสิระ เปนสภาวะของการคา
ระหวางประเทศที่ปราศจากอุปสรรคทางการคาในทุกรูปแบบ และในทางวิชาการ “การคาเสรี” 
ระหวางประเทศ หมายถึงการนําเขาและสงออก ตลอดท้ังการผานแดนของสินคาหรือบริการ
ระหวางรัฐท่ีปราศจากหรือขจัดการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ ใหมากท่ีสุด เชน การกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบของภาษีศุลกากร (tariffs) การกําหนดปริมาณการนําเขา (quotas) การอุดหนุน 
(subsidies) หรือการกีดกันในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ การขจัดการกีดกันทางการคาดังกลาวจะตองกระทํา
บนพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน โปรงใส และไมเลือกปฏิบตัริะหวางรัฐ สาํหรับคําวา “หนงัสอืสญัญาเกีย่วกบั
การคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม มีความหมายกวางกวาหนังสือสัญญากอต้ัง
“เขตการคาเสรี” ซึ่งเปนเพียงมิติหนึ่งของการคาเสรีโดยเปนมาตรการหน่ึงในการบรรลุถึงการคาเสรี 
และการคาเสรีมิไดมีความหมายจํากัดอยูที่การเปดตลาดการคาเสรีใหแกกันและกัน โดยยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากร รวมท้ังการขจัดอุปสรรคอ่ืน ๆ ใหแกการนําเขาหรือสงออกสินคาหรือบริการไปสู
ตลาดในประเทศทีเ่ปนภาคีสมาชิกของเขตการคาเสรีเทานัน้ หากแตยงัมคีวามหมายรวมถงึการดําเนนิการ
ในดานตาง ๆ  ทัง้ท่ีเก่ียวกบัภาษอีากรและไมเก่ียวกบัภาษอีากร เพ่ือใหเกิดความสะดวกและประสทิธิภาพ
แกการประกอบธุรกิจการคาพาณิชยและการลงทุนระหวางประเทศในภาพรวมใหเปนไปไดอยางเสรี
และเปนธรรมมากที่สุด
   สาํหรบัรางบันทึกความเขาใจฯ นีม้สีาระสําคัญเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดน โดยไมทาํใหเกดิความลาชาในข้ันตอนการผานแดน สนิคาทีด่าํเนนิพธิกีารศุลกากรสาํหรบั
การผานแดนสนิคาจะไมตองชาํระคาภาษอีากรตามกฎหมายศุลกากรหรอืระเบียบปฏบิตัขิองประเทศ
ทีม่กีารผานแดน เม่ือปฏิบตัติามกฎหมายศลุกากรและระเบยีบของประเทศทีม่กีารผานแดน นอกจาก
คาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให และใหสินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศภาคีทั้งสองฝาย
มขีอผูกพนั หรอืตัง้อยูบนพืน้ฐานของศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ความมัน่คงของสงัคม การปกปอง
คณุคาทางศิลปะ ประวัตศิาสตร หรอืคณุคาทางโบราณคดีของชาติ หรอืขอหามขอกาํกดัเกีย่วกบัสนิคา
ผานแดนของประเทศที่มีการผานแดน
   เม่ือรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน ซึ่งการผานแดนสินคาเปนปจจัยหนึ่งในการอํานวยความสะดวก                  

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ดานการขนสงสนิคาระหวางประเทศ สอดคลองกับขอ ๕ ของ GATT และขอ ๑๑ ของ TFA ทีก่าํหนดให
ประเทศภาคีตองใหอิสระในการผานแดนสินคากับประเทศอ่ืน ๆ  อยางเทาเทียม อนัแสดงถงึวตัถปุระสงค
ทีจ่ะสรางเสรมิและขยายความรวมมอืในทางเศรษฐกจิและการคาระหวางสองประเทศบนหลกัการ
ของความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ ลดอุปสรรค
ในทางการคาระหวางประเทศ รางบันทึกความเขาใจฯ นี้จึงเปนหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การผานแดนของสนิคาระหวางประเทศทีมุ่งขจดัการกดีกนัทางการคา อนัเปนลกัษณะของการคาเสรี
ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
   ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงัคม หรอืการคา หรอืการลงทนุของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรอืไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา โดยหลักการของรัฐธรรมนูญท่ีผานมา การทําหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่ทรงใชผานทางคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
ในฐานะฝายบริหารจึงมีอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ เวนแตในกรณีท่ีเปนหนังสือสัญญาท่ีมีความสําคัญ
อนัสมควรจะตองใหรฐัสภาในฐานะฝายนติบิญัญตัไิดพจิารณาใหความเหน็ชอบเสยีกอน ซึง่ตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไดกําหนดใหหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ม ี๔ ประเภท คอื (๑) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลง
เขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาท่ีจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไป
ตามหนงัสอืสัญญา และ (๔) หนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอื
การคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ดงันัน้ การพจิารณาวาหนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีล
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง 
ซึง่จะตองไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาหรอืไม นัน้ จงึตองพจิารณาเนือ้หาสาระของหนงัสอืสญัญา
ดงักลาววาอาจสงผลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการคาหรอืการลงทนุของประเทศ
อยางกวางขวางหรือไม ตามวรรคสอง อีกดวย เนื่องจากหลักการใชและการตีความรัฐธรรมนูญนั้น
นอกจากจะถือตามลายลักษณอักษรหรือตามถอยคําของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว จําเปน
จะตองคํานึงถึงเจตนารมณท่ีแทจริงของรัฐธรรมนูญ และประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกดวย เม่ือการปรับปรุง
มาตรา ๑๗๘ มเีจตนารมณเพือ่แกปญหาเกีย่วกบัการตคีวามตามรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๕๐ ซึง่ทาํให
หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติงานไดยากและทําใหจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เกือบทุกกรณี การใชและการตีความมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จึงจําตองเปนไป
ในทิศทางใหการแกปญหาดังกลาวบรรลุผล กลาวคือ หากถือวาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม เปนหนังสือสัญญาอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

สงัคม หรือการคาหรอืการลงทนุของประเทศอยางกวางขวางตามความในวรรคสอง  ทกุกรณี  โดยไมตอง
พิจารณาระดับของผลกระทบแลวจะทําใหหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีทุกฉบับตองนําเขา
ขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา อันจะเปนการเพิ่มภาระและอุปสรรคแกการทําความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการคาเสรียิ่งกวาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
   เมื่อรางบันทึกความเขาใจฯ นี้เปนเพียงความตกลงท่ีประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ทําความตกลงกันในเรื่องเก่ียวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคาผานแดนภายใต GATT เพื่อใหการขนสงสินคาผานแดนเปนไปโดยสะดวกมากย่ิงข้ึน
และเพื่อทําใหประเทศทั้งสองมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ตรงกันเทานั้น ไมไดมีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกับการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัด
ปริมาณการนาํเขาสินคาท่ีสงผลกระทบตอการคาเสรีอยางกวางขวาง อนัจะสงผลกระทบตอโครงสราง
ทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจหรือสงผลตอการคาการลงทุนในระดับชาติ รวมถึงไมไดมีหลักเกณฑ
ในการผานแดนของสินคาท่ีแตกตางหรือนอกเหนือไปจากพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชามีอยูแลวตามขอ ๕ ของ GATT แตประการใด อีกทั้งการยกเวนภาษีศุลกากรสินคาผานแดน
ก็เปนไปตามหลักการและขอผูกพันเดิมภายใต GATT ประกอบกับประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการพันธกรณีดังกลาวแลว นอกจากน้ีผลท่ีจะเกิดขึ้นจากรางบันทึก
ความเขาใจฯ ดังกลาว คือ จะทําใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดตอนักลงทุนของทั้งสองประเทศ 
และเปนการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางดานโลจิสติกสของภูมิภาค ทั้งยัง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มุงพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและสงเสริมความเช่ือมโยง
ระหวางกันและจะเปนประโยชนตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในภาพรวม 
ดังน้ัน รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีที่ไมมีผลกระทบ
ตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา รางบนัทึกความเขาใจวาดวย
การผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิต
แหงราชอาณาจกัรกมัพูชา เปนหนงัสือสัญญาเก่ียวกบัการคาเสรตีามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม 
แตไมเปนหนังสอืสญัญาทีอ่าจมผีลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการคาหรือการลงทนุ
ของประเทศอยางกวางขวาง จงึไมตองไดรบัความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๑๗๘
วรรคสอง 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
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¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹� ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ไดวางหลักการใหมในการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายอยางเปนระบบ กลาวคือ ในการจัดใหมีกฎหมาย
ฉบับใหมข้ึนใชบังคับ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูน้ัน 
หากหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และ
ดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย ในกรณทีี่
มคีวามจาํเปนตองตรากฎหมายใหม หรอืแกไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ หรอืยกเลกิกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยู 
รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายฉบับใด
มผีลใชบงัคบัแลว รฐัพงึจดัใหมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยรบัฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม
กบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป อกีทัง้กาํหนดมาตรการควบคมุเนือ้หาของกฎหมาย โดยใหมรีะบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ และการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเทาที่จําเปน ใหมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขัน้ตอนตาง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายใหชดัเจน และโดยเฉพาะอยางย่ิง
การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายพึงทําไดเฉพาะความผิดรายแรง 
  หากจะกลาวถึงเฉพาะบรรดาโทษในระบบกฎหมายนั้น โทษทางอาญา๑ ถือไดวาเปนโทษ
ทีส่งผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลมากทีส่ดุ เม่ือเปรียบเทียบกับโทษทางแพง โทษทางปกครอง 

 ๑ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้
   (๑)  ประหารชีวิต
   (๒)  จําคุก
   (๓)  กักขัง
   (๔)  ปรับ
   (๕)  ริบทรัพยสิน
   ฯลฯ   ฯลฯ”.

การกําหนดโทษอาญา
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

Á.÷÷
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑºãËÁè
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หรือโทษทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะโทษประหารชีวิต จําคุก หรือการกักขัง นั้น เปนโทษทางอาญา
ที่มุ งกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผู กระทําความผิดซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของโทษทางอาญา 
สวนการปรบั และการรบิทรัพยสนิ เปนเพียงการลงโทษในทางทรพัยสนิซึง่เปนมาตรการเสริมในการลงโทษ
ทางอาญาเทานัน้ ประกอบกบัประเทศไทยประสบกบัปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) 
ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงไดวางหลักการเกี่ยวกับการกําหนดโทษในทางอาญาไววา 
“รัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย แตเนือ่งจากเปนหลักการใหมจงึยงัไมมหีลกัเกณฑหรอืแนวทางทีช่ดัเจนวาการกระทาํแคไหน 
เพยีงใด ทีจ่ะถอืวาเปนการกระทําทีเ่ปนความผดิรายแรง และควรกําหนดใหเปนความผดิในทางอาญา ดงัน้ัน 
คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้ 

 ๑. ความหมายของกฎหมายอาญา
      กฎหมายอาญา คอื กฎหมายทีบ่ญัญัตวิา การกระทาํหรอืไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไวดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติ
หามมิใหมีการกระทําอยางหน่ึงอยางใด หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยผูที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ๒

 ๒. วัตถุประสงคของการลงโทษ๓

    ในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้
    ๒.๑  เพื่อเปนการแกแคนทดแทน 
        การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนมาจากแนวคิดที่วาผูใดกระทําการใดยอมไดรับ
ผลตอบแทนการกระทํานั้น การลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนนั้นจะไดผลตอเมื่อไดกระทํา
โดยรวดเรว็และรนุแรง มฉิะนัน้แลวประชาชนกอ็าจขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยตุธิรรมของบานเมอืง 
และอาจหาทางแกแคนผูกระทําความผิดดวยตนเองได
    ๒.๒  เพื่อเปนการขมขู
        การลงโทษเพื่อการขมขู มีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ ประการ คือ 
        (๑)  เพ่ือเปนการขมขูตวัผูกระทําความผดิใหเกิดความเข็ดหลาบและไมกลากระทาํความผดิ
ซํ้าขึ้นอีก
        (๒) เพือ่เปนตวัอยางใหคนทัว่ไปเหน็วาเมือ่กระทาํความผดิแลวจะตองไดรบัโทษและทาํให
คนทั่วไปที่ไดทราบเกิดความเกรงกลัวและไมกลากระทําความผิด
   ๒.๓  เพ่ือเปนการคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผู กระทําถูกตัดขาด
จากสังคมไป
        การลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกมีกําหนดเวลา เปนการคุมครอง
มิใหผูกระทําความผิดกลับมาทํารายหรือเปนภยันตรายตอสังคมอีกตลอดไปหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น. ๑.  
 ๓เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๑๒-๘๑๓.  
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   ๒.๔  เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด
        วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการลงโทษผูกระทําความผิดก็เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี และกลับเขาสูสังคมเพ่ือประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต
ไดดวยความสงบเรียบรอย

 ๓. แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
    เนือ่งจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่กีฎหมายทีก่าํหนดโทษในทางอาญาจาํนวนมาก แตในการ
บังคับใชกฎหมายปรากฏวาประสบกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ กลาวคือ มีการใชกฎหมายอาญา
ที่ไมเหมาะสมและทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา สงผลทําใหกฎหมายอาญา
ขาดประสิทธิภาพในการใชบังคับกับพฤติกรรมท่ีเปนภัยคุกคามอยางแทจริง นักวิชาการตางประเทศ
ไดเสนอแนวคิดเพ่ือแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอ โดยใหนักนิติบัญญัติเขาใจหนาท่ีท่ีแทจริง
ของกฎหมายอาญา คอื การกาํหนดความผิดทางอาญาท่ีรายแรงเพยีงพอทีจ่ะไดรบัการตาํหนจิากสงัคม
และสมควรไดรับการลงโทษ โดยอาจสรุปแนวคิดของนักคิดตางประเทศเกี่ยวกับการกระทําท่ีไมควร
เปนความผิดทางอาญาได ดังนี้ 
   ๓.๑  แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาของ Herbert L. Packer๔

          Herbert L. Packer ไดใหหลกัการไว ๖ ประการ ในการพิจารณาวาการกระทําเร่ืองน้ัน
ควรเปนความผิดอาญาหรือไม ดังนี้
           ๑.  การกระทาํนัน้เปนทีเ่หน็ไดชดัในหมูชนสวนมากวาเปนการกระทาํทีก่ระทบกระเทอืน
ตอสังคม และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทําเชนนั้น 
         ๒.  ถาการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของ
การลงโทษประการตาง ๆ 
         ๓.  การปราบปรามการกระทําเชนน้ัน กลาวคือการถือวาการกระทําน้ันเปนความผิด
ทางอาญาจะไมมีผลเปนการลดการกระทําที่สังคมเห็นวาถูกตองใหนอยลงไป
         ๔.  หากเปนความผดิอาญาแลว จะมกีารใชบงัคบักฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทยีมกนั  
         ๕.  การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทําดังกลาวจะไมมีผลทําใหเกิด
การใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
          ๖.  ไมมีมาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่น ๆ แลว นอกจากการใชกฎหมายอาญา
กับกรณีที่เกิดขึ้น
        หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดังกลาวน้ีจะชวยแกปญหา
การเกดิกฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) ขึน้ได เพราะหากรฐัมุงแตจะควบคมุความประพฤติ
ของสมาชิกในสังคมโดยใชกฎหมายอาญาเปนเคร่ืองมอื โดยไมพจิารณาถึงประสิทธภิาพและความสามารถ
ของกลไกของรัฐที่จะใชบังคับกฎหมายอาญาแลว กฎหมายจะไรความหมาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์ 
และเปนการเปดโอกาสใหเจาพนักงานของรัฐที่ประพฤติมิชอบมีโอกาสแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง

 ๔เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๒ - ๑๐.  
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จากกฎหมายเหลานี ้หรือหากมกีารใชบงัคับกฎหมายซึง่มิไดมกีารใชบงัคับมาเปนเวลานาน ผูถกูใชบงัคับ
ก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือวาถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางผูใชบังคับกฎหมายและ
ชุมชนเสื่อมเสียไป
   ๓.๒  แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม (Legal Moralism)๕

           แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม ไดกลาวถึงหลักพิจารณาในการกําหนดความผิดอาญา
ไว ๔ ประการ คือ ความผิดอาญาตองไมเปนมาตรฐานทางศีลธรรมสวนบุคคล โดยตองเปนฉันทามติ
ของสังคม ความผิดอาญาตองเปนการกระทําที่สมควรไดรับการตําหนิ หรือสมควรไดรับการประณาม
เพ่ือไมใหเปนเย่ียงอยางและมีความยุตธิรรมและตองเปนไปตามหลกัความช่ัว (culpability) คอื การลงโทษ
บุคคลที่การกระทาํของบุคคลนั้นมิใชผลลัพธของการกระทํานั้น
   ๓.๓  แนวคิดอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism)๖ 
         แนวคิดอรรถประโยชนนิยม พัฒนามาจากทฤษฎีของ Jeremy Bentham และหลัก 
Harm Principle ของ John Stuart Mill นักปรัชญาท้ังสองทานเช่ือวาศีลธรรมสามารถเขาใจได
ในรูปแบบของความสุขสูงสุดของสังคมโดยการคํานวณสัดสวนของอรรถประโยชน (Utility) ตอความ
เสียหาย (Harm) เพื่อใหไดผลลัพธที่นําไปสูความสุขสูงสุด ดังนั้น การจะบัญญัติใหการกระทําใด
เปนความผิดและสมควรไดรับโทษทางอาญา ประโยชนตอสังคมท่ีไดรับจะตองมากกวาราคาที่เสียไป 
(more harm than good) หากการบังคับใชกฎหมายอาญากอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสังคม
มากกวาประโยชนทีไ่ดรบั ถงึแมวาการกระทาํน้ันจะเปนความผิดทางศีลธรรม กอ็าจไมมนีํา้หนักเพียงพอ
ทีจ่ะใชตดัสนิวาการกระทํานัน้สมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา ยกตวัอยางเชน การตดิยาเสพติด
แมจะเปนภยัตอสงัคม แตการใชกระบวนการทางอาญาในการยับยัง้การกระทําเหลานีไ้มมปีระสิทธภิาพ
และเปนการฟุมเฟอยนําไปสูการเบียดบังทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและนําไปใชในทางที่ไมกอให
เกิดประโยชน ทําใหกระบวนการทางอาญาสูญเสียโอกาสที่จะใชทรัพยากรดังกลาวในการปองกัน
การกระทําผิดที่เปนภัยตอสังคมมากกวา
    ๓.๔  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร๗

         เปนแนวความคิดที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการ
หลีกเล่ียงการทํางานของตลาด กฎหมายอาญาจึงชวยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ดวยการยับยั้งไมใหมีการหลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด การกระทําความผิดบางประการเก่ียวกับ
ทรัพยสินหรือรางกายจึงเปนความผิดอาญาได หากเปนการกระทําท่ีหลีกเล่ียงการทํางานของตลาด
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม นอกจากนี้ยังเช่ือวาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการกระทําที่ผาน
การคาํนวณมาแลว หากราคาทีผู่กระทาํความผดิตองจาย (การถกูลงโทษ) สงูกวาประโยชนทีไ่ดรบัจากการ
กระทําความผิด (ไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจ) บุคคลยอมไมกระทําความผิด กรณีนี้ จงึจําเปนตอง

 ๕โปรดดูเอกสารกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาที่ไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายอันเปนการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แนบทาย
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๓/๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑, น. ๔.    
 ๖อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.  
 ๗อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.
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มีการลงโทษทางอาญา เพราะกฎหมายละเมิดอาจไมเพียงพอและผูที่หลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด
จาํนวนมากไมมคีวามสามารถทางการเงนิมากพอชดใชความเสยีหายทางละเมดิได จงึลงโทษทางอาญาได 
แตการกาํหนดบทลงโทษควรมคีวามรนุแรงเทาทีจ่าํเปนสาํหรบัการยบัยัง้การกระทาํความผดิ (marginal 
deterrence)
   ๓.๕  แนวคิดอื่น ๆ๘ 
         ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจ (Economic Regulations) 
อาจเปนการขัดขวางการทํางานของตลาด ทาํใหไมเหน็ผลชดัเจนเพยีงพอหรอืทนัท ีและไมสามารถระบุ
ตัวผูรับผิดชอบได จึงอาจเกิดคําถามขึ้นวาความผิดประเภทนี้ควรเปนความผิดทางอาญาหรือไม 
ซึ่งนักวิชาการตางประเทศเห็นวาความผิดอาญาเกี่ยวกับการควบคมุทางเศรษฐกิจมีนัยทางศีลธรรม
หรือเจตนากระทําความผิดเพียงพอท่ีจะกําหนดความผิดทางอาญาได แตตองเขาเง่ือนไขของหลักการ
สมควรไดรับการตําหนิ และควรกําหนดลักษณะการกระทาํใหชัดเจน เพ่ือทําใหแนใจวาจะไมครอบคลุม
ถงึการกระทาํตามธรรมดาทางธรุกจิโดยชอบธรรมและหากจะเปนกรณทีีผู่กระทาํความผดิไมไดรบัสิทธิ
ในการพิสูจนตนเองภายใตกระบวนการของศาล การกระทําดังกลาวยอมไมสมควรมีโทษรุนแรงเพราะ
จะเกิดความไมยุติธรรมตอผูกระทําความผิด นอกจากน้ี ความผิดทางอาญาท่ีไมมีการกําหนดลักษณะ
ของการกระทําที่ชัดเจน เชน ความผิดเก่ียวกับการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
อาจไมสมควรกําหนดโทษอาญาเน่ืองจากเขาขายเปนเร่ืองเล็กนอยเกนิกวาทีจ่ะเอาผดิ หรอืหากกําหนด
ลักษณะของการกระทําไวอยางกวางจนเกิดความไมชัดเจนวาการกระทําใดเปนความผิด อาจขัดกับ
หลักนิติธรรม และเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาท่ีตํารวจในการเลือกวา
จะบงัคบัใชกฎหมายในกรณีใด การกระทําทีไ่มชัดเจนหรอืเปนเรือ่งเลก็นอยจงึไมสมควรใหเปนความผดิ
ทางอาญา          

 ๔. ประเภทของความผิดอาญา
    ความผิดอาญาสามารถแบงออกเปน ๖ ประเภท ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
   ๔.๑  การแบงแยกความผิดอาญาในแงของกฎหมาย๙

         ความผิดอาญาในแงกฎหมายแบงออกไดเปน ๒ ประการ คือ ความผิดในตัวเอง
(Mala in se) และความผิดตามที่มีกฎหมายกําหนด (Mala prohibita) 
        (๑)  ความผิดในตัวเอง (Mala in se) คือ การกระทําที่เปนความผิดหรือความชั่วราย
ในตัวเอง (wrong in itself/evil in itself) ฝาฝนหลักธรรมชาต ิมโนธรรม ศีลธรรม หรือหลักการ
สาธารณะของสังคมอารยะ (public principles of a civilized society) การกระทําดังกลาว สังคม
เห็นวาเปนการกระทําท่ีฝาฝนความรูสกึทางศลีธรรมของคนในสงัคม สงัคมถอืวาสิง่นัน้เปนความชัว่ราย 
เปนความผิดพื้นฐาน (traditional) ที่ไมใชความผิดที่กฎหมายกําหนด ตัวอยางของความผิดในตัวเอง 
เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ขมขืนกระทําชําเรา ปลนทรัพย ชิงทรัพย ลักทรัพย๑๐     

 ๘อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๕.  
 ๙เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๕.
 ๑๐ความหมายของ “malum in se” จาก Dictionaly.law.com. 
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        (๒) ความผดิตามทีม่กีฎหมายกาํหนด (mala prohibita) คอื การกระทาํทีเ่ปนความผดิ
เพราะมีกฎหมายบัญญัตใิหการกระทําดังกลาวเปนความผดิ (evil because prohibita) หรอืเปนความผดิ
ตามท่ีมกีฎหมายหาม (wrong due to being prohibita) เชน ความผดิเก่ียวกับการใชขอมูลภายในอยาง
ไมเหมาะสม (improper use of insider information) ออกหุนโดยไมไดรับอนุญาต หลีกเลี่ยงภาษี๑๑

   ๔.๒  การแบงแยกความผิดอาญาในแงการกระทํา๑๒

         การกระทาํ หมายความถงึ การเคลือ่นไหวหรอืไมเคล่ือนไหวรางกายโดยรูสาํนกึ กลาวคือ 
อยูภายใตบงัคับของจติใจ การแบงประเภทความผดิอาญาในแงของการกระทาํจึงแบงออกได ดงัตอไปนี้
         (๑)  ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกายและความผิดโดยไมเคลื่อนไหวรางกาย
             (๑.๑) ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
รางกายของผูกระทําความผิด เชน แดงใชปนยิงดําถึงแกความตาย
            (๑.๒) ความผิดโดยการไมเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดขึ้นแมวาผูกระทํา
จะไมเคลื่อนไหวรางกาย แบงออกเปน ๒ ประการ คือ
                (ก)  ความผิดโดยการงดเวน คือ การกระทําใหเกิดผลอันหน่ึงอันใดขึ้นโดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น (มาตรา ๕๙ วรรคทาย๑๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 
เชน มารดาไมยอมใหนมบุตร ปลอยใหบุตรอดนมจนตาย
                (ข)  ความผิดโดยการละเวน คือ ความผิดที่เกิดจากการไมกระทํา เชน 
การไมชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตราย
แกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตามมาตรา ๓๗๔๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
        (๒)  ความผิดที่ตองมีผลปรากฏและความผิดที่ไมตองมีผลปรากฏ 
            (๒.๑)  ความผิดท่ีตองมีผลปรากฏ คือ ความผิดท่ีตองมีผลเกิดข้ึนจึงจะเปนความผิด 
เชน ความผดิฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘๑๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา จะตองปรากฏวามีคนตาย
จึงจะเปนความผิด

 ๑๑ความหมายของ “malum prohibitum” จาก Dictionaly.law.com.  
 ๑๒เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๖.  
 ๑๓ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
     “มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทํา
โดยไมมีเจตนา
       ฯลฯ     ฯลฯ
     การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย”.    
 ๑๔ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓๗๔ ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น
แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.  
  ๑๕“มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป”.  
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๑๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

             (๒.๒)  ความผิดท่ีไมตองมีผลปรากฏ คือ ความผิดท่ีแมไมมีผลเกิดข้ึนก็เปนความผิด 
เชน ความผดิฐานแจงความเทจ็แกเจาพนกังาน ตามมาตรา ๑๓๗๑๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา เมือ่มกีาร
แจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานแลวเปนความผิดสําเร็จทันทีโดยไมคํานึงวาเจาพนักงานจะเช่ือ
ขอความนั้นหรือไม
       (๓)  ความผิดธรรมดาและความผิดซับซอน
            (๓.๑) ความผิดธรรมดา คือ ความผิดที่เกิดจากการกระทําเดียว หรือเปนความผิด
ทีเ่กดิขึน้และสิน้สดุลงในขณะเดยีวกบัทีไ่ดกระทาํนัน้เอง เชน ความผดิฐานบกุรุก กลาวคอื เปนความผดิ
ทีเ่กดิขึน้และสาํเรจ็ลงทนัททีีผู่กระทาํ “เขาไป” กระทาํการถอืครองอสงัหารมิทรพัยของผูอืน่หรอืกระทาํ
การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น 
            (๓.๒) ความผิดซับซอน คอื ความผิดท่ีเกิดจากการกระทาํหลายการกระทาํ แบงออกเปน 
ความผิดตอเนื่องและความผิดที่ยืดออกไป กลาวคือ 
                (ก)  ความผิดตอเน่ือง คือ ความผิดท่ีเกิดจากการกระทําท่ีเปนความผิด
ติดตอกันสืบเนื่องกันอยูชั่วระยะหนึ่ง เชน ความผิดฐานมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา
                (ข)  ความผิดที่ยืดออกไป คือ ความผิดที่มีหลายการกระทํา และกระทําโดย
ผูกระทําผิดคนเดียว มีการละเมิดกฎหมายฐานเดียว และมีจุดประสงคเดียวกันในการกระทําหลาย
การกระทําดังกลาว
                (ค)  ความผิดเปนปกติธุระ คือ ความผิดที่ตองมีการกระทําซํ้า ๆ จึงจะเปน
ความผิด เชน การประพฤติตนเปนปกติธุระ เปนผูจัดหาท่ีพํานัก ที่ซอนเรน หรือท่ีประชุม ใหบุคคล
ซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิด ตามมาตรา ๒๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
                (ง)  ความผดิซอน มไีดหลายประการ (๑) การกระทาํกรรมเดยีวโดยการกระทาํ
หลายการกระทํา เชน การทํารายรางกายผูอ่ืนหลาย ๆ  คร้ัง (๒) การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
เชน แดงใชอาวธุปนยงิดาํ ๑ นดั กระสนุถกูดาํบาดเจบ็ และพลาดไปถกูขาวถงึแกความตาย (๓) การกระทาํ
ความผดิเดยีวเกดิจากการกระทําหลายการกระทํา เชน การฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา มีทั้งการแสดงขอความอันเปนเท็จ และไดรับทรัพยไป ซึ่งการกระทําแตละอันไมเปนความผิด 
แตเมื่อรวมกันเขาจึงจะเปนความผิด (๔) ความผิดที่เกิดขึ้นจากการรวมการกระทําที่เปนความผิด
ในตวัเองเขาดวยกนั เชน ความผดิฐานชงิทรพัย เกดิขึน้เพราะมกีารลกัทรพัยรวมกบัการทาํรายรางกาย 
หรือบุกรุกกับลักทรัพย เปนการลักทรัพยในเคหสถาน ซึ่งเปนเหตุฉกรรจของการลักทรัพยธรรมดา 

 ๑๖ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๓๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๒๐

การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

  ๔.๓  การแบงแยกความผิดอาญาในแงเจตนา๑๗

       การกระทําความผิดอาญาในแงของเจตนาแบงออกไดเปน ๕ ประการ ดังตอไปนี้
       (๑)  ความผิดท่ีกระทําโดยเจตนา เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา
        (๒)  ความผดิท่ีกระทําโดยประมาท เชน ความผดิฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํา
นั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๓)  ความผิดท่ีไมตองมีเจตนาและไมตองประมาท เชน ความผิดฐานทําใหเกิดปฏิกูล
แกนํา้ในบอ สระ หรอืทีข่งัน้ําอันมีไวสาํหรบัประชาชนใชสอย ซึง่เปนความผดิลหโุทษ ตามมาตรา ๓๘๐ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๔)  ความผิดนอกเหนือเจตนา เชน ความผิดฐานมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปน
เหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๕)  ความผิดที่ตองรับผิดในผลสุดทายแหงเจตนา เชน ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย
ของผูอื่นจนเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
  ๔.๔  การแบงแยกความผิดอาญาในแงผูกระทํา๑๘

       การแบงแยกความผิดอาญาในแงผูกระทําแบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
       (๑)  ความผิดทั่วไป หมายถึง ความผิดที่บุคคลทั่วไปเปนผูกระทําความผิดได โดยสังเกต
จากบทบัญญัติความผิดจะเริ่มตนดวยคําวา “ผูใด” เชน มาตรา ๒๘๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๒)  ความผดิท่ีกาํหนดคณุสมบัตขิองผูกระทํา หมายถงึ ความผดิท่ีกาํหนดไวโดยเฉพาะวา
ผูกระทําจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ เชน มาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา เร่ิมตนดวยคําวา 
“ผูใดเปนเจาพนักงาน” หรือมาตรา ๓๐๑ ใชคําวา “หญิงใด”
  ๔.๕  การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ๑๙    
       การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
       (๑)  ความผิดลหุโทษ ไดแกความผิดที่มีโทษเบา ตามมาตรา ๑๐๒๒๐ แหงประมวล
กฎหมายอาญา โดยความผิดลหุโทษมบีทบัญญตัทิีใ่หใชเปนพเิศษแตกตางจากความผดิทัว่ไป ตามมาตรา ๑๐๔๒๑ 
มาตรา ๑๐๕๒๒ และมาตรา ๑๐๖๒๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๒)  ความผิดทั่วไป ไดแก ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวาความผิดลหุโทษ

 ๑๗เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๙.   
 ๑๘เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.  
 ๑๙เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.  
 ๒๐ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา
            “มาตรา ๑๐๒ ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”.   
 ๒๑ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๐๔ การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแต
ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น”.  
 ๒๒ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๕ บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๐๕ ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ”. 
 ๒๓ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๐๖ ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ”.  
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๒๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   ๔.๖  การแบงแยกความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี๒๔

        ความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
        (๑) ความผิดอาญาแผนดิน เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
        (๒)  ความผดิอนัยอมความได เชน ความผดิฐานหมิน่ประมาทเปนความผดิอนัยอมความได 
ตามมาตรา ๓๓๓๒๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา

 ๕. หลักเกณฑการกาํหนดโทษอาญาเพือ่ใหสอดคลองกบับทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย 
      โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงกําหนด
โทษอาญาเฉพาะความผดิรายแรง ซึง่หลกัการดงักลาวนีเ้ปนการสะทอนสภาพปญหาของการมกีฎหมาย
อาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําให
กฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง ทําใหเกิด
ปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซ่ึงตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมาก
และทําใหมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิด
ทางอาญาทีไ่มเหมาะสม ทาํใหผูกระทาํความผดิทีร่บัโทษอาญาโดยทีไ่มสมควรไดรบัจะไดรบัผลกระทบ
ไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพในหลายเร่ืองเน่ืองจากมีประวัตอิาชญากรติดตวั (criminal record)
    ในการน้ี เพ่ือใหการตรากฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดมีคําสั่งที่ 
๒/๒๕๕๙ แตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ไดจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายท่ีจะตราข้ึนในอนาคตเพ่ือใหสอดคลอง
กบับทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่มสีาระสาํคญั ๓ ประการ ดงันี้
    (๑)   เปนการกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
รายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
   (๒)   เปนกรณีที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 
   (๓)   ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนคาปรับ

 ๒๔เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐. 
 ๒๕ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๓ บัญญัติวา
    “มาตรา ๓๓๓ ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
        ฯลฯ   ฯลฯ”.
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การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

    สําหรับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาดังกลาว ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ไดแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้๒๖

   ๑. ความเห็นของศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และอดีต
อัยการสูงสุด 
        เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
และใครขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา
ของประเทศไทยในปจจุบันที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอนั้น เพราะการศึกษากฎหมายอาญา
ในประเทศไทยเรายงัมีการศกึษากนัไมครบวงจร กลาวคือ เราศกึษากนัแตกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
เทานั้น แตเรายังไมมีการศึกษากฎหมายวาดวยการบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ
      ในปจจุบันกฎหมายอาญาของเรามีมาตรการบังคับ ๒ ประการ คือ โทษ และวิธีการ
เพ่ือความปลอดภยั แตเรายังไมไดนาํวิธกีารเพือ่ความปลอดภยัมาใชกนัอยางจริงจัง และอีกประการหนึง่
ในการแกไขเพิม่เตมิกฎหมายอาญาสารบญัญัตขิองเรามแีตการแกไขเปนการเพิม่โทษเทาน้ัน แทบจะไมมี
มิติใหมในการแกไขเพิ่มเติมหลักการที่เปนสาระสําคัญของกฎหมายเลย และการแกไขเพิ่มเติมบางครั้ง
ก็ขาดหลักเกณฑ เชน การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกอการราย เปนตน

   ๒. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย กรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา
   เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
      (๑)  ตามหลักสากลการบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา มีขอควรคํานึง เชน ตองเปน
ความผิดท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเปนความผิดท่ีเปน
อันตรายตอสังคมหรือเปนความผิดที่สังคมติเตียน เปนตน
      (๒)  การเพิ่มอัตราโทษใหหนักข้ึนเพียงอยางเดียว ไมสามารถหามมิใหประชาชนละเมิด
กฎหมายได แตการมีกฎหมายที่ชัดเจนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายไดเปนอยางดี
      (๓)  มขีอควรคาํนงึในการกําหนดโทษทางอาญา เชน ไมควรใชการกําหนดโทษทางอาญา
เพือ่เปนเคร่ืองมอืในการแกแคน ไมควรกําหนดโทษทางอาญา หากผลรายทีเ่กดิจากการลงโทษมีมากกวา
การกระทําความผิด ไมควรกําหนดโทษทางอาญากับการกระทําท่ีประชาชนไมเห็นดวยหรือฝาฝน
ตอความรูสึกของประชาชน ไมควรกําหนดโทษทางอาญาในความผิดที่ใชบังคับไมไดหรือสามารถ
ใชมาตรการอยางอื่นแทนการลงโทษทางอาญาได เปนตน

 ๒๖โปรดดู สรุปสาระสําคัญของการนําเสนอที่มา สภาพปญหา และขอเสนอเบื้องตนของคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
และปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมิใหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้
ประเด็นวิพากษขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และผูเขารวมสัมมนา ในโครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า, น. ๑ - ๕.  
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      (๔)  ผูรางกฎหมายไมควรขยายขอบเขตของบทนิยามคําวา “การกระทําท่ีไรศีลธรรม
หรือการกระทาํท่ีกอใหเกิดความเสยีหาย” ใหมีความหมายกวางเกินไป เน่ืองจากอาจจะทาํใหเกิดปญหา
ในการตีความกฎหมาย
      (๕)  การกําหนดโทษตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมและความสอดคลองกับหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ
      (๖)  การนําโทษทางปกครองมาใชแทนโทษทางอาญา จําเปนตองมีหลักเกณฑที่ใช
ในการแยกความผิดของโทษทางปกครองและโทษทางอาญาออกจากกนัใหชัดเจน และการกําหนดโทษ
ทางอาญาควรจํากัดเฉพาะกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเทานั้น

   ๓. ความเห็นของอาจารยสมชาย  จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา และอดีตผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
โดยเสนอความเห็นเพ่ิมเติมวา ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญาของประเทศไทย
ไมไดเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไมสมบูรณแตเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
ทีไ่มสอดคลองกบัความรายแรงของการกระทาํความผดิ กลาวคือ ถงึแมวาจะมบีทบญัญตัขิองกฎหมาย
กําหนดอัตราโทษไวอยางสูงแลวก็ตาม แตหากการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับ
ผดิชอบไมมปีระสทิธภิาพ กอ็าจสงผลกระทบถงึความเชือ่มัน่ทีป่ระชาชนมตีอกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูใน
ปจจุบันได จึงมีขอเสนอ ดังตอไปนี้
      (๑)  การใชบังคับกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของตองบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
      (๒)  การนาํมาตรการอืน่มาใชแทนโทษอาญา เชน การใชมาตรการทางปกครอง ตองกาํหนด
หลักเกณฑการแบงแยกประเภทความผิดที่จะเปนโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครองใหชัดเจน
      (๓)  ความผิดที่มีโทษทางอาญาบางประเภทท่ีกําหนดไวตามกฎหมายเฉพาะอาจมีความ
ซํ้าซอนกับความผิดที่กําหนดไวแลวในประมวลกฎหมายอาญา จึงจําเปนที่ตองพิจารณาทบทวนถึง
ความจําเปนและความซํ้าซอนของการกําหนดโทษอาญาในความผิดฐานนั้น ๆ ดวย
      (๔)   ในปจจบุนั ศาลไทยไดมกีารจัดทาํคูมอืผูพพิากษาเกีย่วกบัแนวทางการลงโทษในความผดิ
บางประเภท (Sentencing Guideline) เรียกวา “ยีต่อก” ซึง่มสีาระสาํคญัเปนการกาํหนดวาคดคีวามผดิ
ฐานใด จะลงโทษจําคุกกี่ป ปรับกี่บาท จะรอการลงโทษหรือไม เพื่อปองกันมิใหผูพิพากษาทั้งหลาย
ลงโทษจาํเลยในอตัราโทษทีแ่ตกตางกัน สาํหรบัความผดิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั อยางไรก็ตาม หากผูพพิากษา
ผูตัดสินคดีเห็นควรที่จะลงโทษอาญาในอัตราโทษที่แตกตางไปจากที่กําหนดไว ก็สามารถใชดุลยพินิจ
ไดตามความจําเปนของแตละคดี โดยตองมีการปรึกษาหารือกับหัวหนาศาลหรือหัวหนาคณะ ซึ่งคูมือ
ดังกลาวของศาลนั้น ถือเปนแบบอยางของความพยายามที่จะกําหนดอัตราโทษใหสอดคลองกัน

   ๔. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการพจิารณาปรบัปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
โดยเสนอความเหน็เพิม่เตมิวา เกณฑการกําหนดโทษทางอาญาทีใ่ชตามหลกัสากลอยูภายใตหลกัการ ดงันี้
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จุลนิติ

      (๑)  หลักความเสมอภาค กลาวคือ การบังคับใชโทษทางอาญาจะตองไมกอใหเกิดความ
เหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย
      (๒)  ตองคํานึงวามีมาตรการอยางอื่นที่จะนํามาใชบังคับแทนโทษทางอาญาหรือไม
      (๓)  ควรกําหนดโทษทางอาญา เฉพาะการกระทําที่เปนผลเสียหรือมีผลกระทบตอ
สาธารณะอยางรายแรงหรือกรณีที่เปนความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
      (๔)  การกาํหนดโทษอาญาตองพจิารณาถึงสภาพบังคบัของกฎหมายดวย กลาวคอื หากการ
ฝาฝนกฎหมายทําใหกอผลรายตอสังคม จึงจําเปนตองกําหนดโทษอาญาเพ่ือใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ
ไมกระทําการนั้นอีกตอไป
      (๕)  ระวางโทษอาญาที่กําหนดตองไดสัดสวนกับการกระทําความผิด
      (๖)  ในการทบทวนกฎหมายตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ ควรมกีารกาํหนดใหทบทวนความผิดอาญาบางอยางวามี
ความจําเปนท่ีจะตองกาํหนดโทษอาญาสําหรบัความผิดน้ัน ๆ  หรือไม หรือควรยกเลิกโทษอาญาสําหรบั
ความผิดในบางประเภท เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ ควรไดรับการทบทวนวา
การกําหนดโทษจําคุกสําหรับความผิดดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

   ๕.  ความเหน็ของ ดร.ศภุกจิ แยมประชา ผูพพิากษาศาลช้ันตนประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายทั้งสามขอของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังตอไปนี้
      (๑)  หลกัเกณฑในขอหนึง่ การพจิารณาความรายแรงของความผดินอกเหนอืจากหลกัการ
ทางวิชาการแลว ยังตองคํานึงถึงสํานึกทางศีลธรรมของสมาชิกในสังคมในชวงเวลานั้น ๆ  ประกอบดวย 
เพราะประสิทธภิาพในการบังคบัใชกฎหมายอาญาขึน้อยูกบัความสอดคลองของกฎหมายนัน้ ๆ  กบัสาํนกึ
ในทางศีลธรรมของบุคคลในสังคม ซึ่งมีความเปนพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
      (๒)  หลักเกณฑขอสอง เปนหลักเกณฑสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณาวานอกจากการใช
มาตรการทางอาญาแลว ยงัมมีาตรการทางเลือกอ่ืนในการควบคุมกาํกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ  ทีไ่มตองอาศยั
กฎหมายหรอืใชมาตรการทางกฎหมายอืน่ ๆ  นอกจากกฎหมายอาญาไดหรือไม โดยเสนอความเหน็เพิม่เตมิ
วามาตรการที่จะทําใหบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บรรลุผลสําเร็จนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
มีการเปรียบเทียบขอมูลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกับความรายแรงของ
การกระทํานั้น ๆ ของบุคคลในสังคม ความมีอยู ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
ทางเลอืกอ่ืน ๆ  ทีอ่าจนํามาใชควบคุมกาํกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ  ได ตลอดจนผลกระทบของการออกกฎหมาย
ตอสงัคม การใชดลุพนิจิของเจาหนาทีแ่ละการใชทรพัยากรในกระบวนการยุตธิรรม แลวนาํผลลพัธทีไ่ด
มาวเิคราะหเพือ่ตดัสนิใจกาํหนดใหการกระทําใดเปนความผดิอาญาไดอยางไมมปีญหาดานประสิทธภิาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย
      (๓)  หลักเกณฑในขอสาม ควรนําไปใชกับการออกกฎหมายใหมเทานั้น สวนการทบทวน
กฎหมายท่ีใชบงัคบัอยูแลวในปจจบุนั ควรอาศัยหลักเกณฑขอหน่ึงและขอสองเปนหลักในการพิจารณา
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จุลนิติ

   ๖. ความเห็นของนายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
      ปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) เปนปญหาท่ีมีอยูท้ังในประเทศ
และตางประเทศ โดยในวงการกฎหมายระหวางประเทศยงัไมสามารถกาํหนดหลกัเกณฑทีช่ดัเจนแนนอน
เพือ่แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ได ทาํไดเพยีงการออกหลกัเกณฑในรปูแบบหนงัสอืเวยีนเพือ่วางแนวทางปฏบิตัิ
เทาน้ัน การท่ีประเทศไทยไดนําเร่ืองน้ีมากําหนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จงึเปนการดาํเนนิการทีส่อดคลองกบัหลกัการสากล แตการจะกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมายใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองศึกษาขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของโดยละเอียด
เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่ครบถวน
และสมบูรณ
      สาํหรบัหลกัเกณฑทีใ่ชในการพจิารณาวาโทษอาญาประเภทใดจะถอืเปนโทษอาญารายแรงนัน้ 
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของพบวา บางประเทศไดนําลักษณะการกระทําความผิด
มาใชเปนดชันชีีว้ดัความรายแรง เพือ่นาํคะแนนท่ีไดมาประเมินและวิเคราะห โดยแบงลกัษณะการกระทาํ
ความผิดอาญาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
      (๑) การกระทําท่ีมีคาคะแนนระดับสูง ไดแก การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอยางรายแรง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๓ คะแนน
      (๒) การกระทําท่ีมีคาระดับรองลงมา ไดแก การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลระดับกลาง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๒ คะแนน
      (๓) การกระทําที่มีลักษณะเปนการละเมิดกฎระเบียบที่รัฐกําหนด แตไมมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๑ คะแนน
      การใชเกณฑตามคะแนนที่ไดจากการชี้วัดดังกลาวมีขอดี คือ มีความชัดเจนและแนนอน
แตมขีอดอย คอื การกาํหนดหลกัเกณฑเชนนีม้ไิดมกีารคาํนงึถงึความรูสกึของประชาชนและสภาพสงัคม
มากนัก
      นอกจากน้ี มขีอสงัเกตเพิม่เตมิวา การกําหนดโทษอาญาน้ัน มคีวามสาํคญัและเปนสิง่สาํคญั
ทีผู่อยูในกระบวนการรางกฎหมายควรคาํนงึถงึเปนอยางยิง่ เนือ่งจากการกาํหนดโทษทางอาญามผีลกระทบ
ตอประชาชนโดยตรง
   อนึ่ง ในประเด็นการกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เห็นชอบ
หลกัเกณฑในการกาํหนดโทษอาญาสาํหรบักฎหมายทีจ่ะตราขึน้ในอนาคต รวม ๓ ประการ ตามขอเสนอ
ของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
      ๑)  หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ   
         (๑)  การกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางราย
แรงและมีผลกระทบตอสวนรวม 
          (๒)  เปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ 
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การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

          (๓)  ความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับ
ทําใหคดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
      ๒) การดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในปจจุบันเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑) กลาวคือ 
          (๑)  ทาํการศกึษาและปรับปรุงกฎหมายท่ีมกีารใชบงัคับหรือใชฟองรองบังคับคดีอยูในปจจุบนั 
ซึ่งเห็นไดจากสถิติคดีที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมช้ันตาง ๆ  ไดแกชั้นพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ 
อัยการ และศาล (จํานวนประมาณ ๕๘ ฉบับ)  
          (๒)  ความผิดตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแทและเปนการกระทํา
ที่ไมกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบ
ตอสวนรวม โดยเปนความผดิตอสวนตวัหรอืความผดิเลก็นอย ควรแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายโดยยกเลกิโทษ
ทางอาญา หรือบางกรณอีาจนําแนวคดิคาเสยีหายเชงิลงโทษ (Punitive Damage) ของระบบกฎหมาย 
Common Law มาใชแทนก็ได 
          (๓)  ความผิดทางเศรษฐกิจอ่ืน เห็นสมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือมาตรการบังคับ
อื่นแทน
          (๔)  ใหมกีฎหมายกลางแกไขเพิม่เตมิกฎหมายท่ีกาํหนดความผิดอาญาทีม่โีทษปรบัสถานเดียว
หรือความผดิท่ีมโีทษจาํคุกและเปรยีบเทยีบได เพ่ือใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑตามขอ ๑) โดยกฎหมาย
กลางนี้อาจตราขึ้นในลักษณะทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
          (๕)  การนาํโทษปรบัทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา ตองมกีารตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินการปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลักษณะเปนกฎหมายกลาง
หรือกฎหมายพเิศษ มสีาระสาํคัญคือ กาํหนดเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง ครอบคลุมถึงวิธกีารปรับ
และการจัดการเงนิท่ีปรับ กาํหนดใหมหีนวยงานกลางในการบังคับใชกฎหมายเปนผูมหีนาท่ีและมีอาํนาจ
ลงโทษปรับ เพื่อใหคาปรับตกเปนของแผนดินและลดการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงกําหนดอายุความ
ในการบังคับโทษปรับทางปกครอง 
      ๓)  ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมท่ีคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
          (๑)  ใหสวนราชการทีจ่ะเสนอกฎหมายใหมหรือท่ีตองทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎกีา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ทั้ง ๓ ประการ ตามขอ ๑) ไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือ
ทบทวนกฎหมาย
          (๒)  เห็นชอบใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในปจจุบันเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาตามขอ ๑) แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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          (๓)  มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิด ในประมวล
กฎหมายอาญาและการพจิารณาแยกโทษสาํหรบันติบิคุคลจากโทษสาํหรบับคุคลธรรมดา แลวนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

บทสรุป
  กฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีกําหนดวาการกระทําหรือไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กาํหนดโทษสาํหรบัผูกระทาํความผดิ โดยมวีตัถปุระสงคสาํคญัในการลงโทษ ๔ ประการ คอื ๑) เพือ่เปน
การแกแคนทดแทน ๒) เพื่อการขมขู ๓) เพื่อคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผูกระทํา
ความผิดถูกตัดออกจากสังคม ๔) เพื่อปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด และเมื่อไดพิจารณาแนวคิด
ทางทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดความผิดทางอาญาของ Herbert L. Packer ประกอบกับแนวคิด
อรรถประโยชนนิยมของ Jeremy Bentham และ John Stuart Mill ซึง่มแีนวคดิตรงกนัวา การกระทํา
ความผิดท่ีควรมีโทษอาญาน้ันจะตองเปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอสังคมจนไมอาจใหอภัยได 
และเมื่อชั่งนํ้าหนักแลวประโยชนที่ไดรับจากการลงโทษทางอาญามีมากกวาราคาที่เสียไป อีกทั้ง
เมื่อพิจารณาความผิดอาญาในทางกฎหมาย ซึ่งแบงความผิดอาญาไดเปน ๒ ประเภท คือ ความผิด
อาญาที่เปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) และความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิด 
(Mala prohibita) แลว ความผิดอาญาท่ีเปนความผิดในตัวเองน้ัน สวนใหญกําหนดอยูในประมวล
กฎหมายอาญาซ่ึงเปนความผิดท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
ชัดเจน สําหรับความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดนั้น เปนกฎหมายในทางเทคนิค 
มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อใหบรรลุผลได จึงจําเปนตอง
กําหนดใหมีโทษทางอาญาเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุตามวัตถุประสงค
  ดงันัน้ ในการกาํหนดโทษอาญาในกฎหมายน้ัน โดยหลกัการแลวควรกาํหนดใหการกระทาํซึง่เปน
ความผิดในตัวเอง (Mala in se) ซึ่งเปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมเปนความผิดในทางอาญา สําหรับ
ความผิดอาญาท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิด (Mala prohibita) นัน้ ควรเปนขอยกเวน เฉพาะกรณี
ที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได สวนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุก
และปรับซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปรับแลวทําใหคดีอาญาระงับไดน้ัน หากโดยสภาพแลวไมใชความผิด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครอง
หรือวิธีการอื่นแทนโทษในทางอาญาเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมใหตองรับ
ผลกระทบจากการตองไดรับโทษในทางอาญาจากการกระทําความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให
การกําหนดโทษอาญาบรรลุตามวัตถุประสงคในการแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทย ตามเจตนารมณที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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คําคมคาคม

จุลนิติ๑๒๘

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแกทหารรักษาพระองค 

ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันอาทิตยท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔

 “...การท่ีประเทศของเราไดรักษาอธิปไตย 
และดํารงฐานะมาดวยดีไดตลอดมาน้ัน        กด็วยอาศยั
ความรวมมือของทุก ๆ ฝาย ตางชวยกันปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนของประเทศชาติ ดวยความสามัคคี 
และความพรอมที่จะเสียสละ เพ่ือประโยชนของ

สวนรวมมาแลวแตหนหลัง ทุก ๆ คนในชาติ ยอม

มีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ ถาแตละคนตางปฏิบัติ

หนาท่ีของตนใหเปนผลดีที่สุดท่ีจะกระทําไดดวย

ความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแลว 

ชาติของเราจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นสืบไป...” 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ดังน้ัน เพ่ือใหสังคมไดรับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี คอลัมน
“มมุสะทอนความคิดนิตบิญัญัต”ิ จงึใครขอเสนอบทความ เร่ือง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ
ดแูลระบบการชาํระเงินและบรกิารการชาํระเงิน ตามพระราชบญัญัตริะบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐”
 สาระสาํคัญของพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
 ๑.  บทนิยามที่สําคัญ
  (๑) “ระบบการชาํระเงนิ” หมายความวา ระบบหรอืกระบวนการจัดการอืน่ใด เพือ่การโอนเงนิ
การหักบัญชี หรือการชําระดุล
  (๒) “ระบบการชําระเงินทีม่คีวามสําคญั” หมายความวา ระบบการชาํระเงนิทีม่คีวามสาํคญั
ตอความม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบการชําระเงิน ระบบสถาบันการเงิน หรือระบบการเงิน
ของประเทศ
  (๓) “ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา ระบบการชําระเงินท่ีจะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แลวแตกรณี
  (๔) “บริการการชําระเงิน” หมายความวา การใหบริการส่ือการชําระเงิน หรือชองทาง
การชาํระเงนิใด ๆ ไมวาจะมรีปูรางหรอืไมมรีปูราง เพือ่ชาํระคาสนิคาหรอืคาบรกิาร หรอืใชเพือ่การโอนเงนิ
หรือการทําธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
  (๕) “บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา บริการการชําระเงินที่จะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบยีนจาก ธปท. แลวแตกรณี
  (๖) “สมาชิก” หมายความวา ผูใชบริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑในการใชบริการ
ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
  (๗) “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้
  (๘) “ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย
  (๙) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  ทัง้น้ี กฎหมายไดกาํหนดใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้
 ๒.  การกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการ
การชําระเงิน โดยแบงออกเปน ๖ หมวด ดังนี้
  หมวด ๑ ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
  ๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
   กฎหมายไดกําหนดใหระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ ตองมีลักษณะเปนระบบ
การชําระเงินทีเ่ปนโครงสรางพืน้ฐานหลกัของประเทศ ซึง่หากเกดิปญหาหรอืการหยดุชะงกัอาจสงผล
กระทบตอสมาชิกในระบบอยางตอเนือ่งเปนวงกวาง และเปนระบบการชําระเงนิท่ีรองรับการโอนเงิน
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

มูลคาสูง หรือที่ใชสําหรับการหักบัญชีหรือการชําระดุลระหวางสมาชิกรวมถึงระบบการชําระเงิน
ที ่ธปท. จดัตัง้และดาํเนนิการ หรอืระบบการชาํระเงนิอืน่ใดทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํ
ของ ธปท. เปนระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
  ๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
   กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีหนาที่กํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ                 
เพ่ือใหระบบมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับกระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ รวมถึงหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเกีย่วกบัผลสมบรูณของการโอนเงนิ หลกัเกณฑในการรบัสมาชกิ 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใหบริการระบบการชําระเงิน                 
ที่มีความสําคัญและสมาชิก มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ของระบบ มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
  ๓) การรับรองความมีผลสมบูรณของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญในกรณีที่ศาล
มีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษทรัพยของสมาชิก
   กฎหมายกําหนดใหเม่ือสมาชิกรายใดย่ืนคํารองหรือถูกรองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการและ
ศาลมคํีาส่ังรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ถกูฟองลมละลาย หรือถูกศาลสัง่พิทักษทรัพย ใหสมาชกิรายนัน้
แจงให ธปท. และผูใหบริการของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญทราบโดยทันทีตามวิธีการที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด และในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือมีคําส่ังพิทักษทรัพยของสมาชิก
ใหการโอนเงิน การชําระดุล หรือการหักบัญชีของสมาชิกผานระบบการชําระเงินท่ีมีความสําคัญ
ทีไ่ดดาํเนนิการกอนเวลาทีศ่าลมคีาํสัง่สามารถดาํเนนิการไดตอไปจนเสรจ็สิน้ตามหลกัเกณฑของระบบ 
แตไมเกินสิ้นวันของวันที่ศาลมีคําสั่งนั้น และมีผลสมบูรณไมสามารถเพิกถอน กลับรายการแกไข 
หยุด หรือระงับได 
  หมวด ๒ ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
  ๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มอีาํนาจประกาศกาํหนดใหระบบ
การชําระเงินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
   (๑) ระบบการชําระเงินท่ีเปนศูนยกลางหรือเครือขายระหวางผู ใชบริการของระบบ
เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชําระดุล เชน ระบบโอนเงินรายยอยระหวางผูใชบริการ
ของระบบ ระบบเครือขายบัตร ระบบการชําระดุล หรือ
   (๒) ระบบการชําระเงินอ่ืนใดที่อาจสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ความเชื่อมั่น
ของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชําระเงิน
   นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตาม (๑) ที่เปนระบบการชําระเงินที่เปนนวัตกรรม
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

ซึ่งนําเทคโนโลยีใหมมาใชและอยูระหวางการทดสอบการใหบริการ หรือระบบการชําระเงินที่มี
ผูใชบริการของระบบในวงจํากัดโดยไมสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะ
ในวงกวางเปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
  ๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดใหในการประกอบธรุกจิระบบการชาํระเงินภายใตการกํากบัจะกระทาํ
ไดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการขึ้นทะเบียน
จาก ธปท. โดยในการอนญุาตหรือข้ึนทะเบียน รฐัมนตรี หรือ ธปท. จะกาํหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควร
กไ็ด แลวแตกรณี ทัง้นี ้การขออนุญาต การอนญุาต และการข้ึนทะเบยีน ตลอดจนการเสยีคาธรรมเนียม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรือผูซึง่มอีาํนาจจัดการของผูไดรบัอนุญาตหรือขึน้ทะเบียนใหประกอบธุรกจิ
ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ เชน อยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลายหรอื
เคยเปนบุคคลลมละลายและยงัไมพนกําหนด ๒ ปนบัแตวนัทีม่คีาํส่ังยกเลกิการลมละลายหรอืปลดจาก
ลมละลาย เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเคยเปน
ผูตองพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุมีลักษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผู ถือหุ น
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน
   นอกจากน้ี ในกรณีทีผู่ประกอบธุรกจิระบบการชําระเงินภายใตการกาํกบัซึง่ประสงคจะเลกิ
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ธปท. ประกาศกําหนด โดยที่ภายหลังไดรับแจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ 
ให ธปท. มีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการก็ได แตสําหรับในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให ธปท. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต และรัฐมนตรี
จะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได
  หมวด ๓ บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
  ๑) ลักษณะของบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดใหรฐัมนตรีโดยคําแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจประกาศกาํหนดใหบริการ
การชําระเงินดังตอไปนี้ เปนบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
   (๑) การใหบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
   (๒) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
   (๓) การใหบรกิารรบัชาํระเงินดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแทนผูขายสนิคาหรือผูใหบรกิาร
หรือเจาหนี้
   (๔) การใหบริการการชําระเงินอ่ืนใดที่อาจสงผลกระทบตอระบบการเงิน หรือประโยชน
สาธารณะ
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

   นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่เปนบริการการชําระเงินที่ใหบริการลูกคาในวงจํากัด
โดยไมสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะในวงกวาง เปนบริการการชําระเงิน
ภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
  ๒) การกํากับดูแลบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดในการประกอบธรุกจิบรกิารการชาํระเงนิภายใตการกาํกบัจะกระทาํได
เฉพาะนิตบิคุคลประเภทบริษทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจํากดั หรอืนติบิคุคลอืน่ตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจาก ธปท. โดยการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนรัฐมนตรี หรือ ธปท. 
จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต 
และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียคาธรรมเนียมใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรอืผูซึง่มอีาํนาจจดัการของผูไดรบัอนญุาตหรอืขึน้ทะเบยีนใหประกอบธรุกจิ
บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะตองหามของ
กรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของผูไดรับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนใหประกอบธุรกจิระบบการชาํระเงนิ
ภายใตการกํากับมาใชบังคับโดยอนุโลม
   โดยกฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินซ่ึงมีการรับเงินลวงหนา
จากผูใชบริการตองจัดทําบัญชีเงินรับลวงหนาของผูใชบริการแยกแตละราย และตองเก็บรักษาเงิน
รับลวงหนาแยกออกจากทรัพยสินของตน โดยไมอาจนําไปใชเพื่อการอื่นใดได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด และใหถือวาเงินรับลวงหนายังคงเปนทรัพยสินของผูใชบริการ แตหาก
มีดอกผลเกิดขึ้นใหดอกผลนั้นตกเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ
   นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูประกอบธรุกจิบรกิารการชาํระเงนิภายใตการกาํกบัทีป่ระสงคจะเลกิ
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ 
วธิกีาร และเง่ือนไขท่ี ธปท. ประกาศกําหนด โดยภายหลังไดรับแจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ ให ธปท. 
มีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือคุมครองประโยชนของผูใชบริการก็ได 
และในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี
ให ธปท. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุญาต และรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไข
ใหตองปฏิบัติดวยก็ได  
  ๓) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินถูกส่ังระงับการดําเนินกิจการ มกีารรองขอใหฟนฟกูจิการ ถกูฟองใหลมละลาย ถกูศาล
สั่งพิทักษทรัพย
   เม่ือผูประกอบธุรกิจบรกิารการชาํระเงนิถกูสัง่ระงบัการดาํเนนิกจิการทัง้หมดหรอืบางสวน
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มีการรองขอใหฟ นฟูกิจการ ถูกฟองใหลมละลาย หรือถูกศาล
สัง่พทิกัษทรพัยกฎหมายกาํหนดใหผูประกอบธรุกจิดงักลาวแจงให ธปท. ทราบทันที ตามวิธีการท่ี ธปท. 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

ประกาศกําหนด และใหเงินรับลวงหนาท่ีอยูในความครอบครองของผูประกอบธุรกิจดังกลาว
ไดรับการคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินท่ีอยูภายใตการหามจําหนาย จาย หรือโอน ตามคําส่ัง
อนัชอบดวยกฎหมาย
  ๔) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
   เมื่อผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาล                  
สัง่พิทกัษทรัพยใหเงินรบัลวงหนาทีอ่ยูในการครอบครองของผูประกอบธรุกิจดังกลาวไดรบัการคุมครอง
โดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง หรือเปนทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้
ในคดลีมละลาย และในกรณีทีผู่ประกอบธุรกิจดังกลาวถูกศาลสัง่พิทกัษทรัพย ใหเจาพนักงานพทิกัษ
ทรัพยและ ธปท. เปนผูมีอํานาจดําเนินการจัดการเงินรับลวงหนาหรือจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ดําเนินการแทนก็ได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
   (๑) รวบรวมเงินรับลวงหนาและจัดสรรเงินดังกลาวคืนใหแกผูใชบริการ
   (๒) โอนบัญชีและเงนิรับลวงหนาไปใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินรายอื่น
   (๓) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหการจัดการเงินรับลวงหนาเสร็จสิ้นไป
   ทั้งน้ี ในการจัดการเงินรับลวงหนาดังกลาว ใหผูใชบริการซึ่งไมมีประโยชนเก่ียวของกับ
ผูประกอบธุรกิจดังกลาวในลักษณะตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด มีสิทธิไดรับจัดสรรเงินคืนกอน 
และเมื่อไดมีการจัดสรรเงินรับลวงหนาแลว หากผูใชบริการไดรับเงินคืนไมครบจํานวน ใหผูใชบริการ
ดงักลาวมสีทิธิขอรบัชําระหน้ีสาํหรบัจาํนวนทีย่งัขาดอยูในคดลีมละลายของผูประกอบธุรกจิดงักลาวได 
โดยตองยื่นขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยลมละลาย
  หมวด ๔ การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
  ๑) การกํากับดูแล การตรวจสอบ
   กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหบริการระบบ
การชําระเงนิภายใตการกํากบัและบริการชําระเงนิภายใตการกํากบั ในเรือ่งการดแูลฐานะทางการเงนิ
และผลการดําเนนิงาน มาตรฐานในการประกอบธรุกจิ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล การบริหาร
จดัการความเส่ียง การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการใหบรกิาร การใชบรกิารจากบคุคลภายนอก การเก็บรกัษา
และการเปดเผยขอมลูสวนบคุคลของผูใชบรกิาร การตรวจสอบและรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
การคุมครองผูใชบริการ การจดัทําบัญชี การสงงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนนิงานตอ ธปท. 
การเก็บรักษาเงินสําหรบับรกิารการชาํระเงินภายใตการกาํกับ หรือเรือ่งอืน่ใดเพ่ือประโยชนในการดแูล
ความม่ันคง ความปลอดภัยของระบบการชาํระเงนิ การคุมครองผูใชบรกิาร หรอืการสงเสรมิการใชบรกิาร
และการพัฒนาระบบการชําระเงิน
   นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือ
หลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการ สนิทรัพย และหน้ีสนิเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ
ที ่ธปท. ประกาศกาํหนด และ ธปท. อาจกําหนดใหผูประกอบธรุกจิสงงบการเงนิ รายงาน หรอืขอมลู
ไมวาในรปูสือ่ใด ๆ  หรอืแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรอืเปนคร้ังคราว รวมทัง้ใหชีแ้จงเพือ่อธิบาย
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หรือขยายความรายงานหรือขอมูล หรือเอกสารนั้นดวยก็ไดและอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจ 
จดัใหกรรมการ ผูจดัการ พนกังาน หรอืลกูจางของผูประกอบธรุกจิ มาใหถอยคาํ แสดงขอมลู บญัชี 
เอกสารและหลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดได โดยงบการเงิน
รายงาน ขอมูล บัญชี เอกสาร หรือคําชี้แจงที่สงหรือแสดงดังกลาว ผูประกอบธุรกิจตองทําใหครบถวน
และตรงตอความเปนจริง และในกรณีท่ี ธปท. เห็นวามีขอมูลไมครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือ
ไมชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นวาจําเปนหรือสมควร ให ธปท. มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือ
ผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลให ธปท. ทราบ โดยใหผูประกอบ
ธุรกิจนั้นเปนผูรับภาระคาใชจาย 
   รวมถงึไดกาํหนดให ธปท. มอีาํนาจแตงตัง้พนกังาน ธปท. เปนผูตรวจการเพือ่ตรวจสอบ
กจิการ สนิทรพัย และหนีส้นิของผูประกอบธรุกจิเปนการท่ัวไปหรอืเปนการเฉพาะกไ็ด  โดยใหผูตรวจการ
มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด เชน อํานาจหนาที่ในการสั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง
ของผูประกอบธุรกิจ และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของผูประกอบธุรกิจดวยระบบคอมพิวเตอร
หรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบธุรกิจ 

สงสาํเนาหรอืแสดงขอมลู บญัช ีเอกสาร ดวงตรา หรอืหลกัฐานอ่ืนทีเ่กีย่วของ
หรอือํานาจหนาท่ีในการเขาไปในสถานท่ีประกอบธรุกจิของผูประกอบธุรกจิ
เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู ประกอบธุรกิจใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้หรืออํานาจหนาที่ในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนตน 
    โดยในการปฏิบตัหินาทีข่องผูตรวจการ กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการมอีาํนาจมอบหมาย
ใหบุคคลใดเปนผูชวยผูตรวจการเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือตนในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการได และ
ใหผูตรวจการตองแสดงบัตรประจําตัวท่ี ธปท. เปนผูออกแกบุคคลท่ีเก่ียวของทุกคร้ังในการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยใหผูตรวจการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  ๒) การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
   กฎหมายไดกําหนดมาตรการในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ไวหลายกรณี ดังนี้
   (๑) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ ธปท. 
มีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจนั้นได แลวแตกรณี และ ธปท. มีอํานาจสั่ง
ใหผูประกอบธุรกิจที่หยุดประกอบธุรกิจนั้นตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการดวยก็ได
   (๒) ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 
กฎหมายกําหนดให ธปท. อาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้นแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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และหากเปนผูประกอบธุรกจิทีไ่ดรบัอนุญาต ให ธปท. รายงานใหรฐัมนตรทีราบดวย หากผูประกอบธุรกิจ
ไมดําเนินการ ธปท. อาจสั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง และในกรณีที่เปนธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี ให ธปท. รายงานใหรัฐมนตรีทราบดวย ทั้งนี้ หากผูประกอบธุรกิจยังคงฝาฝนไมดําเนินการ
หรือกระทําความผิดซํ้าอีก ธปท. อาจเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต หรือ ธปท. 
มีคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี โดย ธปท. หรือรัฐมนตรีอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้น
ตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนก็ได
   นอกจากนีใ้นกรณีที ่ธปท. เหน็วา ผูประกอบธรุกจิมฐีานะทางการเงนิหรอืการดาํเนนิงาน
ทีอ่าจกอนใหเกดิความเสยีหายแกประชาชน หรอืฝาฝนหรอืละเลยไมปฏบิตัติามหลักเกณฑที ่ธปท. 
ประกาศกําหนดซ่ึงจะสงผลกระทบตอประชาชนหรือระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
อยางรายแรง ใหรฐัมนตรโีดยคําแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจสัง่เพกิถอนการขึน้ทะเบยีนของผูประกอบธุรกิจได
แลวแตกรณี
   (๓) กาํหนดใหรฐัมนตรีโดยคาํแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจประกาศหามการทําธรุกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินกับผูซึ่งประกอบธุรกิจที่ไมไดรับอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
  หมวด ๕ การอุทธรณ
  กฎหมายไดกาํหนดใหผูรบัคําส่ังท่ีไมเห็นดวยกบัคําส่ังเก่ียวกบัการอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน
การประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๓ คําส่ังเกี่ยวกับการแจงเลิก
ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๕ คําสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๗ คําสั่งเกี่ยวกับ
การแจงเลิกประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๒๓ คําสั่งเกี่ยวกับการ
เพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจที่ไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา ๓๑ หรือคําส่ังเก่ียวกับการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ทีไ่ดรบัอนุญาตหรอืข้ึนทะเบยีนตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒ ใหมสีทิธิอทุธรณตอบุคคลดงัตอไปนีไ้ด   
  (๑) ในกรณี ธปท. เปนผูออกคําสั่ง ใหอุทธรณตอรัฐมนตรี
  (๒) ในกรณีรัฐมนตรีเปนผู ออกคําสั่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
  ทัง้น้ี กฎหมายใหนาํกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคับกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
  หมวด ๖ บทกําหนดโทษ
  กฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับผูที่กระทําการฝาฝน โดยกําหนดโทษทางปกครองและ
โทษทางอาญา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ดังนี้
  ในสวนการกระทําความผิดทีม่โีทษทางปกครองนัน้กฎหมายไดกาํหนดใหม ี“คณะกรรมการ
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พิจารณาโทษปรับทางปกครอง” ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทน ธปท. และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ โดยให้ ธปท. แต่งตั้งพนักงาน ธปท. 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองต้องค�านึงถึงพฤติกรรมแห่งการกระท�า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�านั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ และในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�าระ
ค่าปรับทางปกครอง ให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการบังคับตามค�าสั่ง หรือมี
แต่ไม่สามารถด�าเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับ
ช�าระค่าปรับ โดยการกระท�าความผิดที่มีโทษปรับทางตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี เช่น ในกรณี
ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ หรือประกอบ
ธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
หรอืค�าสัง่ทีก่�าหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
  ส�าหรับการกระท�าความผดิท่ีมโีทษทางอาญา เช่น การก�าหนดความผดิส�าหรบัผูท้ีป่ระกอบ
ธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกนิ ๕ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และผูป้ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ภายใต้การก�ากับโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หรือการก�าหนดความผิดส�าหรับ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๗ ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ ปี
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เป็นต้น

บทส่งท้าย
 กล่าวโดยสรุปจะพิจารณาเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับน้ี                
ได้ก�าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงิน โดยมีสาระส�าคัญ 
๕ ประการ ดังนี้
 ประการแรก  การก�าหนดรปูแบบของระบบการช�าระเงินและบรกิารการช�าระเงินท่ีอยูภ่ายใต้
บังคับของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ 
ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ และบริการการช�าระเงิน
ภายใต้การก�ากับ 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

	 ประการที่สอง	 การก�าหนดมาตรการรับรองความมีผลสมบูรณ์ของระบบการช�าระเงิน																						
ทีม่คีวามส�าคญัในกรณทีีศ่าลมคี�าสัง่รบัค�าร้องขอให้ฟ้ืนฟกิูจการหรอืมคี�าสัง่พทัิกษ์ทรพัย์ของสมาชกิ
ในระบบ
 ประการทีส่าม		การก�าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองเงนิรบัล่วงหน้าของผูใ้ช้บรกิาร
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินถูกสั่งระงับการด�าเนินกิจการ	 มีการร้องขอให้ฟื้นฟู
กิจการ	ถูกฟ้องให้ล้มละลาย	ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
	 ประการที่สี่	 การก�าหนดมาตรการในการก�ากับดูแล	 การตรวจสอบ	 และการแก้ไขฐานะ																		
หรือการด�าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย	
	 ประการสดุท้าย		การก�าหนดบทลงโทษส�าหรบัผูท่ี้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายโดยก�าหนดโทษ
ทางปกครองและโทษทางอาญาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะความร้ายแรงของการกระท�าความผิด
 ดงันัน้ เมือ่พระราชบญัญตัฉิบบันีม้ผีลใช้บงัคบัแล้ว บคุคลผูท้ีป่ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ที่มีความส�าคัญ ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ของระบบ รวมถงึหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัผลสมบรูณ์ของการโอนเงนิ หลกัเกณฑ์ในการรบัสมาชกิ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู ้ให้บริการระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญและสมาชิก 
มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
การจัดการกรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด
 ในส่วนผูท้ีป่ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงินท่ีภายใต้ก�ากับ ก็จะต้องได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรี
หรอืได้รบัการขึน้ทะเบยีนจาก ธปท. แล้วแต่กรณ ีและหากประสงค์จะเลกิประกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ภายใต้การก�ากับก็ต้องแจ้ง ธปท. เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 ส�าหรบัผูท้ีป่ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงินภายใต้การก�ากบั เช่น การให้บรกิารบตัรเครดติ
บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการรับช�าระเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท.
แล้วแต่กรณ ีและหากประสงค์จะเลกิประกอบธุรกิจบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับก็ต้องแจ้ง ธปท.
เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเช่นเดียวกัน
 นอกจากนี ้เม่ือรฐัมนตรไีด้ประกาศก�าหนดระบบการช�าระเงนิหรอืบริการการช�าระเงนิใดให้อยู่
ภายใต้การก�ากับแล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดและเป็นกิจการระบบ
การช�าระเงนิภายใต้การก�ากบัหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด 
ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ก็ต้องยื่นค�าขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี ต่อ ธปท. 
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถประกอบกิจการ
ระบบการช�าระเงนิภายใต้การก�ากบัหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้ก�ากบัตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
ได้อีกต่อไป หากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามอาจได้รบัโทษทางปกครองหรอืโทษอาญาตามทีก่ฎหมายก�าหนด
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

	 ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักกำรและเหตุผลและเน้ือหำสำระของกฎหมำยดังกล่ำว	 นั้น	
ผู ้สนใจสำมำรถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ	 และสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ในกำรตรำกฎหมำยของสภำนติบิญัญัตแิห่งชำต	ิรวมทัง้สำระส�ำคญัของกฎหมำย	ได้จำก	“ระบบประมวลผล
ข้อมูลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ”	 เว็บไซต์สภำนิติบัญญัติแห่งชำต	ิ
www.senate.go.th. 
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คำ�คม

จุลนิติ140

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานเพ่ือเชิญลงพิมพ์ในหนังสือท่ีระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ 
เจ้าหน้าท่ีผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย 

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

วันอาทิตย์ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๒๔

	 “...เจ้าหน้าที่ทุก	 ๆ	 ฝ่ายซึ่งเสียชีวิตลงนี้	 เป็น

ผู้พิทักษ์ปกป้องไทยให้เป็นไท	ฉะนั้นคนไทยทุกคน 

จะต้องตอบแทนด้วยการรักษาความสุจริตยุติธรรม 

ในแผ่นดินไว้ให้มั่นคง	ต้องตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ 

การงานของตน	ๆ	ด้วยความเข้มแข็งสามัคคี	 

และด้วยความสำานึกตระหนักในประเทศชาติทุก

ขณะจิต...”	
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹�  ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑อานนท  มาเมา, ศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู, (กรงุเทพมหานคร : โครงการตาํราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), น ๑๕– ๑๖.
 ๒รฐัธรรมนญูนยิม คอื แนวคดิในการรางรฐัธรรมนญูท่ียดึหลกัเรือ่งการจาํกดัอํานาจของรฐั โดยจาํกดัอํานาจรัฐใหมีเทาทีก่ฎหมาย
ใหไว.

บทนํา
“รฐัธรรมนญู” เปนบทกฎหมายสูงสุดของแตละรัฐซ่ึงทําหนาท่ีในการจัดระบอบการปกครองและ

สถาบนัทางการเมอืงหรอืจัดสรรการใชอํานาจอธปิไตย แบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธปิไตยออกเปน ๓ ฝาย 
ไดแก ฝายนติบิญัญตั ิฝายบรหิาร และฝายตลุาการ โดยฝายตลุาการนัน้มบีทบาทสาํคญัในการพจิารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งปวง นอกจากนี้แลวตามแนวคิดในเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจ (separation of 
powers) ศาลในฐานะเปนผูใชอํานาจตุลาการยังเปนองคกรท่ีสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 
(check and balance) กบัฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารเพือ่เปนหลกัประกนัไมใหอาํนาจใดอาํนาจหนึง่
มีอํานาจสูงสุดจนลนพนอีกดวย นี่คือบทบาทของฝายตุลาการทั้งที่เปนบทบาทดั้งเดิมและบทบาท
ที่เพิ่มเติมเขามาในภายหลังตามหลักการแบงแยกอํานาจ๑ อยางไรก็ดี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เปนตนมา หลายประเทศในทวีปยุโรปไดปรับเปล่ียนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเพ่ือใหรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตอระบอบการปกครองและสามารถทําหนาท่ีเปนหลักประกันตอ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนเปนกลไกที่ทําใหองคกรของรัฐถูกตรวจสอบการใช
อํานาจได การปรับเปล่ียนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญเชนวาน้ันเปนไปตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
(Constitutionalism) ซึ่งเปนผลใหมีการจัดตั้งองคกรตุลาการขึ้นมาแยกตางหากจากศาลยุติธรรม 
ใหมีลักษณะขององคกร มีเขตอํานาจ และมีวิธีพิจารณาท่ีมีเน้ือหาแบบพิเศษสําหรับการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญหรอืหนาทีท่ีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดเปนการเฉพาะ ซึง่องคกรตลุาการทีจ่ดัตัง้ขึน้
มานีก้ค็อื “ศาลรฐัธรรมนูญ” โดยในปจจบุนัไมเพยีงแตประเทศในทวปียโุรปเทานัน้ทีม่ศีาลรฐัธรรมนญู 
แตประเทศในทวีปอ่ืน ๆ  ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยของเรากร็บัเอาแนวความคดิเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู
จากประเทศในทวีปยุโรปเขามาและมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนภายในประเทศดวยเชนกัน๒ ทั้งนี้ 
การเกิดข้ึนของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศน้ีไดสงผลใหมีการสรางกฎเกณฑเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนกรณีพิเศษขึ้นตามมาดวย 

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ตามมาดวยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๔๒

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนัโดยมาตรา ๒๑๐ 
ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือรางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของสภาผูแทนราษฎร 
วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรอิสระ และหนาทีแ่ละอาํนาจอ่ืนตามท่ีบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญ 
โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญนอกจาก
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และดวยความสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิง่การทีร่ฐัธรรมนูญไดบญัญตัใิหการสรรหา การวนิจิฉยั การพนจากตาํแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองตามหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู๓ ซึง่ถอืเปน
หลักเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปน
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา อันสอดคลองกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญของศาลในตางประเทศ ซึ่งแตกตางไปจาก
หลักเกณฑเดิมท่ีวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจะเปนไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับขอกําหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองซึ่งจะ
สงผลใหการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คอลัมน การปฏิรูป
กฎหมาย : LAW REFORM จงึขอเสนอบทความเร่ือง “ศาลรัฐธรรมนญูและวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนูญ 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๑. แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ๔
 

 “ศาลรฐัธรรมนญู” (Constitutional Court) เปนองคกรของรฐัประเภทหนึง่ทีม่คีวามสําคญั
และมีลักษณะเฉพาะซึง่สะทอนใหเห็นไดจากรูปแบบและอาํนาจหนาท่ีขององคกร โดยลักษณะเฉพาะ
ของศาลรฐัธรรมนูญน้ันมีแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวของอยู ๓ เรือ่ง ไดแก การเปนองคกรตลุาการ การเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และการเปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญ

   ๓พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๑ วันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ๔อานนท  มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ๒๐ – ๒๙.

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศลิทัวเนีย
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ๑.๑ การเปนองคกรตุลาการ รัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีนิติบุคคลตาม
ความเปนจรงิ รฐัจงึมสีทิธแิละหนาทีใ่นทางกฎหมาย และเมือ่รฐัมฐีานะเปนนติบิคุคลแลว รฐัจงึสามารถ
กระทําการตาง ๆ ในทางกฎหมายได แตการเปนนิติบุคคลนั้นเปนตัวตนที่กฎหมายสรางขึ้นหรือเปน
สิ่งที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตนในทางกายภาพที่จะสามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทําการใด ๆ 
ไดดวยตนเอง นติบิคุคลจงึตองมบีคุคลธรรมดาเขารบัมอบอาํนาจหนาทีส่าํหรบักจิการตาง ๆ ในนามของ
นิติบุคคล อยางไรก็ดี การประกอบภารกิจของรัฐนั้นไมอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาเขาใชอํานาจ
หนาท่ีโดยไรทิศทางได รัฐจึงจัดสรรหนวยงานหรือองคกรออกเปนประเภทตาง ๆ ตามเปาหมายท่ี
รัฐประสงคซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมก็เปนภารกิจที่สําคัญ และหนึ่งใน
ภารกิจดังกลาวกค็อื ภารกจิดานกระบวนการยตุธิรรมซึง่เกีย่วกบัการสบืสวน การสอบสวน การพจิารณาและ
การพิพากษาคดี สาํหรบัภารกจิดานกระบวนการยตุธิรรมโดยเฉพาะดานการพจิารณาและพพิากษาคดนีัน้ 
รัฐไดกอตั้งองคกรขึ้นมาทําหนาที่ตามภารกิจดังกลาวไวเรียกวา “องคกรตุลาการ” หรือ “ศาล” 
โดยบทบาทขององคกรตุลาการไดเดนชัดมากขึน้เมือ่เกดิแนวคดิเรือ่งหลกัการแบงแยกอาํนาจเพราะเปน
องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และในทาง
ทฤษฎีนัน้ องคกรตุลาการจะตองประกอบไปดวย ๕ องคประกอบ ไดแก การเปนองคกรชีข้าดปญหา
กฎหมาย การเปนองคกรท่ีมีลักษณะกระทําการในเชิงรับ การเปนองคกรท่ีมีกระบวนการวินิจฉัยซ่ึงมี
หลักประกันความเปนธรรม การเปนองคกรที่มีหลักประกันความเปนอิสระ และการเปนองคกรซึ่งมี
การกระทําที่ตัดสินไปแลวเด็ดขาดถึงที่สุด 

 ๑.๒ การเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู ในทางทฤษฎแีลว การเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู
ตองมีองคประกอบ ๒ องคประกอบ ไดแก องคประกอบในทางรูปแบบ และองคประกอบในทางเน้ือหา 
กลาวคอื (๑) องคประกอบในทางรปูแบบ องคกรตามรฐัธรรมนญู
ตองเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและอาํนาจ
หนาท่ีขององคกรท่ีจะไดช่ือวาองคกรตามรัฐธรรมนูญน้ัน
ก็ตองเปนอํานาจซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว โดยถือวา
รัฐธรรมนูญเปนจุดกําเนิดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และเปนบอเกิดแหงอํานาจขององคกรรัฐธรรมนูญอีกดวย 
(๒) องคประกอบในทางเน้ือหา องคกรตามรัฐธรรมนูญตองมี
เนื้อหาขององคกรใน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นเนื้อหาของบทบาทหนาที่ องคกรใดจะถือเปนองคกร
ตามรฐัธรรมนญู องคกรนัน้จะตองมบีทบาทหนาทีใ่นดานการควบคมุตรวจสอบการใชอาํนาจขององคกรอืน่
ประเด็นเนื้อหาของความเปนอิสระ องคกรที่จะไดชื่อวาองคกรตามรัฐธรรมนูญจะตองมีอิสระในการใช
อํานาจหนาที่โดยไมอยูภายใตบังคับขององคกรใด และประเด็นเนื้อหาของสถานะและความสมัพนัธกบั
องคกรอืน่ องคกรใดจะถือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรนั้นจะตองมีสถานะที่เทาเทียมกับองคกร
ทีไ่ดชือ่วาเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู และมีความสัมพันธกับองคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกันอยางเทาเทียม
ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาแลว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรที่กอตั้งและมอีาํนาจหนาทีต่ามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัริบัรองไว อกีทัง้ยงัเปนองคกรทีม่บีทบาท

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศโครเอเชีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

หนาทีใ่นดานการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญขององคกรอ่ืน และเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ
ในการปฏิบตัหินาทีพ่จิารณาวนิจิฉยัคด ีรวมถึงเปนองคกรท่ีมสีถานะในระดบัทีเ่ทยีบเทากบัองคกรตาม
รัฐธรรมนูญอ่ืน ดังน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan, 
Constitutional Organ)

 ๑.๓ การเปนผูพทิกัษรฐัธรรมนญู ในประเทศท่ีถอืวารฐัธรรมนญูเปนบทกฎหมายสูงสดุนัน้
ยอมจะตองกาํหนดใหมกีลไกในการพทิกัษรกัษารฐัธรรมนญูไว เพือ่คงคณุคาความเปนกฎหมายสงูสดุของ
รฐัธรรมนูญใหเปนจรงิและม่ันคง ดงันัน้ ในประเทศทีม่กีารกอตัง้ศาลรฐัธรรมนญูขึน้มาโดยเฉพาะอยางย่ิง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงไดมีการกําหนดบทบาทใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนองคกรผูพิทักษ
รัฐธรรมนูญนั่นเอง

๒. ววิฒันาการและประสบการณ
ของศาลรัฐธรรมนูญและวธิพีจิารณา
คดรีฐัธรรมนญูในตางประเทศ

 นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
เปนตนมา ศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทใน
โครงสรางอาํนาจของรัฐมากขึน้เปนลําดบั โดยเฉพาะ
อยางยิง่ประเทศยุโรปตะวนัตกไดมกีารเพ่ิมบทบาทใหแกศาลรัฐธรรมนูญในการ
เขามาควบคุมตรวจสอบเพ่ือใหเกิดการถวงดุลการใชอํานาจของรัฐมากขึ้น โดยการเพ่ิมบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวของประเทศในยุโรปตะวันตกนั้น มีสาเหตุมาจากประสบการณอันเจ็บปวดที่มี
การปลอยใหอํานาจใดอํานาจหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจบริหารสามารถครอบงําอํานาจอื่นได 
จนในทีส่ดุนาํไปสูความขดัแยงอยางรุนแรงในทวปียโุรป ดวยเหตนุี ้การกําหนดกลไกใหศาลรัฐธรรมนญู
เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบใหการปกครองของรฐัเปนไปตามหลกัประชาธปิไตยและ
หลกันติริฐั จงึเปนเรือ่งทีม่คีวามสําคญัยิง่ ตอมาแนวคดิเกีย่วกบัศาลรัฐธรรมนูญจากทวปียโุรปน้ีไดแพรหลาย
จากไปสูประเทศในทวีปอืน่ ๆ ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยดวย 

  ดงันัน้ เพือ่ใหเขาใจถงึแนวคดิเกีย่วกับศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดีรฐัธรรมนญูของ
ตางประเทศ ในท่ีนี้จึงขอยกตัวอยางของศาลรัฐธรรมนูญประเทศ “ออสเตรีย” และ “เยอรมนี” ซึ่งเปน
ประเทศทีม่พีฒันาการของศาลรัฐธรรมนูญมาอยางยาวนาน อกีทัง้ยงัใชระบบประมวลกฎหมายเชนเดียว
กับประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมาย ศึกษาถึงความแตกตาง จุดออนจุดแข็งของหลักการทาง
กฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการรางกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายของไทย

 ๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
  ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียน้ัน มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน โดยเร่ิมมีขึ้นต้ังแตป 

ค.ศ. ๑๘๖๘ ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “ศาลอาณาจักร”ศาลอาณาจักรจะมีอํานาจหนาท่ีที่สําคัญ คือ 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศรัสเซีย
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(๑) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาล (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมอืงซึง่เกดิการละเมดิจากฝายปกครองหรอืองคกรศาล และ (๓) วนิจิฉยัในกรณทีีม่กีารฟองรอง
วามกีารละเมดิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูโดยผูใชอาํนาจรฐัทัง้หลาย ตอมาเมือ่มกีารออกกฎหมายวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ (Bundesverfassungsgesetz von 1920-B-VG) จึงไดมีการบัญญัติให
อํานาจดังกลาวขางตนเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย (Verfassungsgerichtshof – VfGH) 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังไดขยายอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อาํนาจในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูของออสเตรยีทีต่ัง้
ขึน้นีต้อมาไดกลายมาเปนแมแบบของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศ
เยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน หรือโปรตุเกส เปนตน โดยในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียมีการ
จัดองคกรในลักษณะดังนี้

  องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญและคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียประกอบไปดวย ประธาน ๑ คน 

รองประธาน ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๒ คน รวมทั้งตุลาการสํารองอีก ๖ คน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด ๑๔ คน รวมท้ังตุลาการสํารองอีก ๖ คน จะไดรับการแตงต้ังจากประธานาธิบดี 
โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๖ คน ตุลาการ
สํารอง ๓ คน ใหประธานาธิบดีแตงตั้งตามขอเสนอของรัฐบาลสหพันธ ซึ่งกลุมบุคคลที่ไดรับการเสนอ
จากรัฐบาลสหพันธนี้จะเปนกลุมของบุคคลผูเปนผูพิพากษา เจาหนาที่ฝายปกครอง และศาสตราจารย
ทางดานกฎหมาย สวนการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เหลือ คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๖ คน และตุลาการสํารอง ๓ คน ใหประธานาธิบดีแตงตั้ง
จากการเสนอของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหเสนอ
เพื่อแตงตั้งสําหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๓ คน และ
ตุลาการสํารอง ๒ คน สวนสภาแหงสหพันธใหเสนอเพื่อ
แตงตัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ๓ คน และตลุาการสาํรอง 
๑ คน

  สํ าหรับคุณสมบัติ ของตุ ลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการสํารองน้ัน จะตองสําเร็จ
การศกึษาดานนติศิาสตรหรอืรฐัศาสตร และจะตองทาํงานในสาขาดานทีจ่บการศกึษามาแลวอยางนอย 
๑๐ ป ในทางปฏบิตักิารแตงตัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูและตุลาการสํารองจะตองคํานึงถึงขอพิจารณา
เกี่ยวกับที่มาของอาชีพในทางกฎหมายที่แตกตางกัน และจะตองมาจากมลรัฐตาง ๆ โดยตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญูมหีลกัประกนัความเปนอสิระของผูพพิากษา ซึง่ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูจะถกูใหออกจาก
ตําแหนงไดเฉพาะจากคําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูเทานัน้ และตลุาการศาลรฐัธรรมนญูจะตองพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากผูพิพากษาอาชีพ 
เจาหนาที่ฝายปกครอง ศาสตราจารยทางกฎหมาย และอาชีพในทางกฎหมายอื่น ๆ นั้น รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ของออสเตรียไดบัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถประกอบอาชีพเดิมของตนตอไปได 
ดวยเหตุผลท่ีวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีคุณสมบัติในทางวิชาการตามที่กําหนดไวจะไดนํา
ประสบการณในทางปฏิบัติเหลานั้นมาเปนประโยชนตอการวินิจฉัยคดี อยางไรก็ตาม หลักในเรื่อง
ดงักลาวมีขอยกเวนในกรณขีอง “ขาราชการ” ซึง่ขาราชการท่ีไดรบัแตงตัง้ใหเปนตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
จะตองพนจากการเปนขาราชการ เพราะการทําหนาที่เปนทั้งขาราชการและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในเวลาเดียวกันอาจกระทบตอหลกัความเปนอิสระของตลุาการได เนือ่งจากขาราชการจะตองผกูพนัตอ
คาํสัง่ของผูบงัคบับญัชา

  บทบาทหนาทีศ่าลรฐัธรรมนญูออสเตรีย
  ศาลรัฐธรรมนูออสเตรียมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ คือ (๑) การควบคุมกฎหมายไมให

ขัดรัฐธรรมนูญ (๒) การคุมครองสิทธิขั้น
พืน้ฐาน (๓) การวินจิฉยักรณีทีอ่าํนาจหนาที่
ระหวางศาลขัดแยงกัน (๔) การทําหนาท่ี
เปนศาลเลอืกต้ัง (๕) การทําหนาทีเ่ปนศาล
แหงรัฐ กรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ขดัแยงกนัในอํานาจหนาที ่(๖) การควบคมุ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ดวยกฎหมายของสัญญาของรัฐ และ 
(๗) การวนิจิฉยัสิทธิเรยีกรองในทางทรัพยสิน
ระหวางสหพันธรฐักบันติบิคุคลในทางกฎหมายมหาชน๕

  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียนั้นไมไดมีการ

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ แตไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติที่เรียกวา “รัฐบัญญัติวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญ”(Verfassungsgerichtshofgesetz) สวนบทบัญญัติที่เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจะเปนหลักการท่ีเกี่ยวกับ (๑) เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเอาไวอยางสมบูรณและเด็ดขาดใน
มาตรา ๑๓๗ ถึง มาตรา ๑๔๕ และไมมีบทบัญญัติอื่นใดในรัฐธรรมนูญท่ีอนุญาตใหรัฐสภาตรากฎหมาย
เพ่ิมเตมิอํานาจใหศาลรัฐธรรมนญูได ซึง่หลกัการท่ีแสดงใหเห็นวารัฐธรรมนญูบัญญัตใินเร่ืองเขตอาํนาจ
ของศาลรฐัธรรมนญูเอาไวอยางเดด็ขาดปรากฏในรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๕ วรรคสอง
ที่กําหนดใหการย่ืนคํารองจะตองอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เปนฐานแหงอํานาจในการพิจารณา
วนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูดวย (๒) องคประกอบและทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู โดยมาตรา ๑๔๗
ไดกาํหนดองคประกอบของศาลรฐัธรรมนญู ทีม่าของศาลรฐัธรรมนูญ คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของ
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ลกัษณะตองหามของผูดาํรงตําแหนงประธานและรองประธานศาลรฐัธรรมนญู 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต

 ๕บรรเจิด  สิงคะเนติ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๖๐), น ๗๕ – ๗๙.
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วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํารองเอาไวอยางชัดเจน (๓) การจัดองคกรและวิธีพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ ไดบญัญตัิ
ใหมีการกําหนดรายละเอียดไวในรัฐบัญญัติและในขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัย
อํานาจจากรัฐบัญญัติดังกลาว ซึ่งรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดมีการตราขึ้นเมื่อป 
ค.ศ. ๑๙๕๓ ประกอบดวยโครงสราง ๒ สวน สวนที ่๑ วาดวยการจดัองคการศาลรฐัธรรมนญู (มาตรา ๑ 
– มาตรา ๑๔) และสวนท่ี ๒ วาดวยวิธีพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕ – มาตรา ๘๘) 
โดยมาตราสุดทายของกฎหมาย คือ มาตรา ๘๙ ไดบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามรฐับญัญตัฉิบบันี ้ในสวนของวธิพีจิารณาไดมกีารแยกบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัวธิพีจิารณาทัว่ไป
ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาเฉพาะคดี ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฉบับนี้มีสถานะเปนกฎหมายที่
ตราข้ึนโดยรัฐสภาเม่ือเทียบเคียงกับลําดับช้ันของกฎหมายไทยแลว รัฐบัญญัติฉบับนี้จึงมีฐานะเปน
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สําหรับขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรียท่ีตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐบัญญัติเพ่ือเสริมรัฐบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินกระบวน
วิธีพิจารณาและการทํางานของศาลนั้นไดมีการตราขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๖

  กระบวนการพจิารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียโดยสรุป
  เนือ้หาและรปูแบบของคาํฟอง คาํฟองตองทาํเปนลายลกัษณอกัษรและในคาํฟองนัน้

ตองอางอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัย และตอง
บรรยายขอเท็จจริงอันเปนเหตุแหงการ
ฟองคดี ตลอดจนคําขอที่ชัดเจนแนนอน 
นอกจากน้ี คาํฟองอาจอธบิายขอกฎหมาย
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคาํฟองโดยละเอยีดมาดวย
ก็ได โดยหลักแลวการย่ืนคําฟองจะตอง
กระทําโดยทนายความผูไดรับมอบอํานาจเต็ม 
เวนแตคําฟองขอใหตรวจสอบความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายตามรฐัธรรมนญู
อันเปนคาํฟองทีเ่กดิขึน้จากมตไิมนอยกวา 
๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธหรอืสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ การย่ืนคําฟองไมจําเปนตองกระทําโดยทนายความท่ีไดรับอํานาจเต็ม 
ทั้งนี้ คําฟองใดที่ไมถูกตองตามแบบหรือมีเนื้อหาไมถูกตองครบถวนและเปนกรณีที่อาจจะแกไข
ใหถกูตองครบถวนได ใหตลุาการผูรบัผดิชอบสาํนวนสงคาํฟองคนืใหแกผูยืน่คาํฟองเพือ่ใหบคุคลดงักลาว
แกไขใหถูกตองครบถวนในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีที่ไมมีการแกไขใหถูกตองในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหถือวาเปนการปฏิเสธคาํฟองเพราะผูยืน่คาํฟองไมแกไขคาํฟองใหถกูตอง

  ขั้นตอนกอนการดําเนินกระบวนพิจารณา เม่ือศาลไดรับคําฟองแลว ใหตุลาการ
ผูรบัผดิชอบสาํนวนสงคาํฟองใหแกผูถกูฟองและเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่กีย่วของ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวเสนอ
คําใหการและความเห็น ในข้ันตอนน้ีตุลาการผูรับผิดชอบสํานวนมีอํานาจออกคําส่ังท่ีเก่ียวกับการ

  ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสโลวาเกีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

อันจําเปนสําหรับการเตรียมกระบวนพิจารณาโดยไมตองขอมติจากองคคณะ ตลอดจนมีอํานาจในการ
ใหคูความแถลงเปนหนังสือไดดวย

  กระบวนพจิารณา ศาลรัฐธรรมนญูจะทําคาํวนิจิฉยัภายหลงัจากการดําเนินกระบวน
พิจารณาดวยวาจาในศาลเสร็จส้ิน กําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจาจะเปนอํานาจของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเริ่มตนดวยการแถลงสรุปขอเท็จจริงโดยตุลาการผูรับผิดชอบสํานวน 
หลังจากนั้นจึงเปดโอกาสใหมีการแถลงและซักคานโดยคูความทั้งสองฝาย 

  การประชมุปรกึษาคดีและการลงมตวินิจิฉัย ในการประชุมปรกึษาคดีนัน้ ใหประธาน
การประชุมเปนผูดําเนินการ ซึ่งตองกระทําโดยไมเปดเผยตอสาธารณะ เม่ือประชุมปรึกษาคดีเสร็จแลว
ใหมกีารออกเสียงวินิจฉยั โดยมติวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูตองกระทําโดยเสยีงขางมากและคาํวนิจิฉยั
ตองระบุประเด็นที่ศาลตัดสิน พรอมทั้งเหตุผลทั้งปวงแยกออกใหเห็นชัดเจนจากประเด็นที่ตัดสิน 
ในคําวนิจิฉยัจะระบสุดัสวนคะแนนเสยีงท่ีเปนมติ หรอื
ระบชุือ่ตุลาการวาตุลาการคนใดออกเสยีงในลักษณะใด
ไมได โดยหลักแลวศาลรัฐธรรมนญูจะตองมีคาํวนิจิฉยั
ภายหลังจากท่ีการดาํเนินกระบวนพิจารณาดวยวาจา
เสร็จส้ินใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได สวนการอาน
คาํวนิจิฉยัอาจกระทาํไดโดยไมขึน้อยูกบัการมาปรากฏตวั
ของคูความในคดี เพราะในทางปฏบิตัศิาลจะไมออกนัง่
บัลลั งก อ  านคําวินิจฉัยแต จะเป นกรณีที่ศาลมีมติวินิจฉัย
ในการประชุมปรึกษาและสงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรไปใหคูความในคดี

  การทําความเหน็แยงในคําวนิจิฉยั ระบบกฎหมายออสเตรยีไมเปดโอกาสใหตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทําความเห็นแยงในคําวินิจฉัยได

  การบังคับตามคําวินิจฉัย การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
เปนไปตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ โดยการบังคับตามคําวินิจฉัยเก่ียวกับสิทธิเรียกรองตาม
รัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่ของศาลยุติธรรม สวนการบังคับตามคําวินิจฉัยในกรณีอื่น ๆ เปนอํานาจ
หนาทีข่องประธานาธิบด ีในกรณเีชนนีใ้หศาลรฐัธรรมนญูทาํคาํรองขอใหประธานาธบิดบีงัคบัตามคาํวนิจิฉยั 
เมื่อไดรับคํารองดังกลาวแลวประธานาธิบดีจะไดพิจารณาส่ังองคกรเจาหนาที่ของสหพันธของมลรัฐ 
ตลอดจนกองทัพใหปฏิบัติตามตอไป ในกรณีที่การบังคับตามคําวินิจฉัยเปนการบังคับกับสหพันธหรือ
มลรฐั ไมจาํเปนทีจ่ะตองมอีงคกรเจาหนาทีผู่ใดลงนามรับคาํสัง่ของประธานาธิบด ีแตประธานาธิบดสีามารถ
ลงนามในคําสั่งไดเองโดยตรง๖

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเบลเยียม

 ๖วรเจตน  ภาคีรตัน, วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู : ศกึษากรณขีองศาลรฐัธรรมนูญตางประเทศกบัศาลรฐัธรรมนูญไทย, 
รายงานผลการวจิยัเสนอตอศาลรฐัธรรมนูญ, ๒๕๕๕, น ๖๐ – ๖๗.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
  ความเปนมาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีแบงออกไดเปน ๕ ชวง คือ ยุคเริ่มตน 

ยุคกลาง ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ชวงรัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ และชวงของรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. ๑๙๔๙

  (๑) ยคุเริม่ตนการกาํหนดใหศาลมอีาํนาจในการวนิิจฉัยปญหาในทางรัฐธรรมนูญน้ัน
สอดคลองกบัจารตีในทางกฎหมายของเยอรมนีในสมยัเกา โดยการคุมครองบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญ
ในเยอรมนีน้ันไดใหศาลเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาวมาเปนเวลายาวนานนับศตวรรษแลว
กลาวคือ รฐับาลอาจไดรบัการตรวจสอบจากศาลไดหากปรากฏวารฐับาลใชอาํนาจของตนไปในทางทีผ่ิด 
ตัวอยางเชน ในมลรัฐซัคเซินในชวงป ค.ศ. ๑๒๓๕ มีการอนุญาตใหมีการฟองพระมหากษัตริยได 
หรือในชวงหลังป ค.ศ. ๑๔๙๕ อันเปนชวงที่ศาลอาณาจักรหรือศาลสูงสุดในสมัยนั้นมีอํานาจในการ
วินิจฉัยขอพิพาทระหวางขุนนางชั้นสูงซึ่งเปนผูปกครองดินแดนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดา
ขอพพิาทอนัเกดิจากขอตกลงระหวางแควนการปกครองอนัเปนสญัญาทีก่าํหนดความสมัพนัธระหวางแควน
การปกครอง ซึ่งขอพิพาทในลักษณะดังกลาวนี้ถือไดวามีเนื้อหาที่เปนขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ 
ศาลอาณาจกัรในสมยันัน้จงึทาํหนาทีใ่นลกัษณะเปนศาลรฐัธรรมนญูในความหมายของศาลรัฐธรรมนญู
ในปจจุบัน

  (๒) ยคุกลางในสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย อาํนาจของศาลมกัจะมคีวามขดัแยงกบั
ผูใชอาํนาจปกครองเสมอเพราะอาํนาจของศาลไปจาํกดัอาํนาจของผูปกครอง และนบัแตมองเตสกิเออ
ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับเร่ืองการแบงแยกอํานาจ อทิธพิล
ของแนวคิดน้ีไดกอใหเกิดการจัดต้ังศาลแหงรัฐข้ึนท้ังใน
มลรัฐเวือรทเทมแบรก ซคัเซนิ และบาวาเรีย ศาลของมลรัฐ
ดงักลาวนีม้อีาํนาจในการพจิารณาขอพพิาทระหวางเมอืง
ตาง ๆ  กบัรฐับาล ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๑๕ ซึง่รฐัตาง ๆ  ของ
เยอรมนีไดรวมตัวกันเปนสมาพันธรัฐเยอรมนี ในชวงน้ีได
มกีารกาํหนดให Bundesversammlung เปนองคกรทีม่ี
อํานาจในการวินิจฉัยปญหาขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกของ
สมาพนัธรฐั โดยมไิดใหองคกรของศาลเปนผูมอีาํนาจวนิจิฉยั ทัง้นี ้ตามขอตกลงกรงุเวยีนนา ค.ศ. ๑๘๒๐

  (๓) ชวงของรฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๘๔๙ ถงึแมรฐัธรรมนญูฉบบันีจ้ะมไิดมผีลใชบงัคบั 
แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดกําหนดใหศาลอาณาจักรเปนองคกรทีมี่อํานาจในการพจิารณา
ขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ไดใหสิทธิแกชาวเยอรมันที่จะนําคดีมาฟองยังศาลอาณาจักรไดเองโดยบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๖ 
สาํหรบัรฐัธรรมนญูฉบบัตอมาหรอืรฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๘๗๑ รฐัธรรมนญูนีไ้ดบญัญตัใิหสภาสงูเปนองคกร
ที่มีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐตาง ๆ และระหวางองคกรภายในของรัฐนั้น ๆ 

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมนี
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  (๔) ชวงรฐัธรรมนูญไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ หลงัจากท่ีไดมคีวามพยายามทีจ่ะแกปญหา
ขอพพิาทระหวางองคกรตามรฐัธรรมนญูโดยศาลในชวงของสมาพนัธรฐัเยอรมนแีละตอมาในรัฐธรรมนญู 
ค.ศ. ๑๘๗๑ ไดบัญญัติใหองคกรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญคือสภาสูง ในป 
ค.ศ. ๑๙๑๙ เยอรมนีไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหมทีเ่รียกวา “รฐัธรรมนูญไวมาร” รฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดมีการจัดตั้งศาลแหงรัฐขึ้นเพื่อใหเปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทในทาง
รัฐธรรมนูญ พรอมกําหนดใหศาลแหงรัฐมีอาํนาจสําคัญ คือ (๑) พิจารณาขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
อันเปนปญหาภายในของมลรัฐ (๒) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการฟองใหตรวจสอบฝายบริหาร การฟอง
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของสหพันธ และ (๓) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ สําหรับการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของมลรัฐวาสอดคลองกับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือไมนั้น รัฐธรรมนูญไวมาร มาตรา ๑๓ วรรคสอง 
ไดกาํหนดใหเปนอํานาจของศาลอาณาจักร สวนปญหา
ขอพิพาทอันเกิดจากองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น
รฐัธรรมนญูไวมารไมไดกาํหนดใหศาลแหงรัฐมีอาํนาจ
ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว ดังน้ัน การวินิจฉัยใน
ปญหาเรื่องนี้ยังยึดถือตามแนวปฏิบัติที่ผาน ๆ มา 

  อาจกลาวไดวาในระดบัสหพันธได
มีการกอตั้งศาลแหงรัฐครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
ไวมาร ค.ศ. ๑๙๑๙ ซึง่เปนระยะเวลา ๗๐ ป ภายหลงัจากรฐัธรรมนญู 
ค.ศ. ๑๘๔๙ (ไมมีผลบังคับใช) แตไดมีการกําหนดใหมีองคกรศาลแหงรัฐไว สําหรับในระดับมลรัฐนั้น
มลรฐัทีม่ขีนาดใหญของเยอรมนีไดมกีารจัดตัง้ศาลรัฐธรรมนญูของตนเอง เชน ศาลรัฐธรรมนญูของมลรฐั
บาวาเรียซ่ึงมีอํานาจในการวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขที่ประชาชนเห็นวามีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญได 
รวมทั้งยังใหมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตาง ๆ 

  สําหรับในชวงที่เยอรมนีอยูภายใตการปกครองของดอลฟ ฮิตเลอร นั้นเปนชวงที่
เยอรมนีไมมีศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด

  (๕) ชวงของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๙ หลังจากที่เยอรมนีแพสงครามโลกในป 
ค.ศ. ๑๙๔๕ การเริ่มตนกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งไดเริ่มขึ้นในระดับมลรัฐกอน ลําดับแรกเกิดขึ้นใน
มลรฐับาวาเรยี โดยมาตรา ๔๐ ของรฐัธรรมนญูของมลรัฐบาวาเรยี ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกาํหนดใหมกีารจดัตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญระดับมลรัฐข้ึน และหลังจากนั้นจึงไดมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนในมลรัฐเฮ็สเซิน 
และมลรัฐบาเดิน สวนการจัดต้ังของศาลรัฐธรรมนูญในระดับสหพันธจะตองพิจารณาจากการเกิดข้ึน
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (Grundgesetz) และการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ (Bundesver
fassungsgericht – BverfG)

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  การจดัทาํรางรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนัของเยอรมนีเริม่จากการท่ีนายกรัฐมนตรีของ

มลรฐัในเยอรมันตะวันตกรวม ๑๑ มลรัฐ ไดรบัมอบหมายจากฝายสมัพนัธมติรใหดาํเนินการจัดใหมกีาร

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเช็ก
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๕๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน โดยไดมีการแตงต้ัง “คณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานรัฐธรรมนูญ” ขึ้น
คณะหนึ่ง คณะกรรมการชุดดังกลาวไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ 
หลังจากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก ๖๕ คน 
ซึ่งไดรับการเลือกจากตัวเลือกของมลรัฐ ๑๑ มลรัฐ โดยสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานรัฐธรรมนูญไดยกรางไวแลว ซึ่งในชั้นการลงมตินั้นมีเสียงเห็นดวยกับ
รางรฐัธรรมนญูดงักลาว ๕๓ เสียง และไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ๑๒ เสียง มผีลทาํใหรางรฐัธรรมนญู
ฉบับดังกลาวผานการพิจารณาจากสภารางรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙

  การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  การจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ันเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยง

กบัประสบการณในทางประวัติศาสตรหลายประการ โดยมีการขยายอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
มีอํานาจอยางกวางขวางเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยบรรดาขอพิพาท
ระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือระหวางองคกรในระดับสหพันธ และระหวางมลรัฐตาง ๆ ดวยกัน 
นอกจากน้ี กเ็พือ่ใหศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธรักษาความสมัพนัธระหวางอาํนาจรฐักบัประชาชนใหอยูใน
ลกัษณะของประชาธปิไตยแบบนติริฐั และประการสาํคญัคอืใหเกดิความมัน่ใจวาอาํนาจใดอาํนาจหนึง่นัน้
ไมอาจจะครอบงําอํานาจอื่นอยางเบ็ดเสร็จ 

  โดยรฐัธรรมนญูไดบญัญตัเิกีย่วกบั “ศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธ” ไวในมาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔ ในมาตรา ๙๓ ไดบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ สวนมาตรา ๙๔ ไดบญัญตัิ
เกีย่วกบัองคประกอบ กระบวนการในการแตงตัง้ผูพพิากษา
ศาลรฐัธรรมนญู และในมาตรา ๙๔ วรรคสอง ไดบญัญติัใหมี
การออกรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธเพือ่กาํหนด
วธิพีจิารณาศาลรฐัธรรมนญู ซึง่กฎหมายวาดวยศาลรฐัธรรมนญู
สหพันธ  (GesetzüberBundesverfassungsgericht) 
ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
ไดมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเม่ือวันท่ี ๘ กนัยายน  
ค.ศ. ๑๙๕๑ ที่เมืองคารลสรูเออ 

  จากการศกึษาพฒันาการของศาลรฐัธรรมนญู
ของเยอรมนี จะเห็นไดวาพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนไีดรบัอทิธพิลอยางสาํคญัจากรปูแบบรฐัในสมยันัน้
เพราะรูปแบบของรัฐในสมัยนั้นการใหความคุมครองแก
บคุคลของรฐัจะเปนอาํนาจของศาลยตุธิรรม ดงันัน้ เขตอาํนาจ
ศาลเหลานี้จึงกอตั้งขึ้นดวยกฎหมายรัฐ โดยที่อํานาจของ
ศาลดังกลาวจํากัดขอบเขตเฉพาะกับบรรดาขอพิพาท

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๕๒

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ระหวางปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลเทาน้ัน ตอมาจึงไดขยายไปยังขอพิพาทระหวางมลรัฐกับมลรัฐ 
สวนขอพพิาทระหวางองคกรของรฐัเองนัน้มิไดอยูในขอบเขตอํานาจศาลดงักลาว และในชวงของการใช
รัฐธรรมนูญไวมาร ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีก็ยังมีอํานาจคอนขางจํากัด สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ
สหพนัธของเยอรมนใีนปจจุบนัน้ีถอืไดวาเปนผลของการศกึษาเปรยีบเทยีบศาลรฐัธรรมนญูของประเทศตาง ๆ 
และตองการจะใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนองคกรที่เปนศูนยกลางในการควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ปกปองคุมครองรัฐธรรมนูญใหดํารงอยูอยางมั่นคง

  โครงสรางและองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเปนสวนหนึ่งของอํานาจตุลาการ

โดยบัญญัติไวในหมวด ๙ รวม ๒ มาตราเกี่ยวกับเรื่องอํานาจหนาท่ี (มาตรา ๙๓) และเก่ียวกับเรื่อง
องคประกอบและการเลือกผูพพิากษาของศาลรัฐธรรมนญู 
(มาตรา ๙๔)

  โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
ประกอบดวยผูพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญูสหพันธ
และผูพพิากษาอืน่ ๆ  ผูพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญู
สหพันธครึ่งหน่ึงไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร
แหงสหพันธ และอีกครึง่หนึง่ไดรับเลอืกจากสภาสูง
แหงสหพันธ ผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธจะเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแหงสหพันธ สภาสูงแหงสหพันธ รัฐบาลแหงสหพันธ และองคกรในลักษณะเดียวกัน
ของมลรัฐไมได

  อาํนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูสหพันธ
  ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธเยอรมนีมีอํานาจวินิจฉัยเก่ียวกับการจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคคล คดีที่เก่ียวกับพรรคการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้ง คดีฟองประธานาธิบดีสหพันธ 
คดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
แบบนามธรรม คดพีพิาทเกีย่วกับสทิธหิรอืหนาทีร่ะหวางมลรฐักบัสหพันธรัฐ การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน คดีฟองผูพพิากษาของสหพนัธหรือของมลรัฐ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนญู
แบบรูปธรรม การตรวจสอบกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ การควบคุมเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการตีความคดรีฐัธรรมนญู วนิจิฉัยวากฎหมายทีอ่อกใชบงัคับกอนรฐัธรรมนญูปจจุบนั
ยงัมีผลบังคับตอไปหรือไม และอํานาจหนาที่อื่นที่บัญญัติไวในกฎหมายของสหพันธ๗  

  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
  กฎเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนนีัน้ไมไดรบัการบัญญัตไิว

ในรัฐธรรมนูญอนัเปนกฎหมายพืน้ฐาน แตไดรบัการบญัญตัไิวในรูปของรฐับญัญตั ิโดยสภาผูแทนราษฎร
แหงสหพันธและสภาทีป่รึกษาแหงสหพันธไดตรารัฐบัญญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธขึน้บังคับใช

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอียิปต

  ๗บรรเจดิ  สงิคะเนติ, ความรูทัว่ไปเก่ียวศาลรฐัธรรมนญู, ๙๕ – ๑๐๘.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๕๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

เปนคร้ังแรกเม่ือมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ตอมารัฐบัญญัติฉบับดังกลาวไดถูก
ยกเลิกไปและมีการตรารัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฉบับใหมใชบังคับแทนในป
ค.ศ. ๑๙๘๕ ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ยงัคงมีผลใชบังคับอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน

  โครงสรางของรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดรับการแบงออกเปน 
๔ สวน สวนที่ ๑ (มาตรา ๑ – มาตรา ๑๖) เปนบทบัญญัติท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางองคการและ
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๒ (มาตรา ๑๗ – มาตรา ๓๕) เปนเรื่องของบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับ
วิธีพจิารณา สวนที ่๓ (มาตรา ๓๖ – มาตรา ๙๗) เปนบทบญัญตัเิกีย่วกบัวธิพีจิารณาเฉพาะเร่ือง และ
สวนที ่๔ เปนบทอืน่ ๆ  (มาตรา ๙๘ – มาตรา ๑๐๗) สาํหรบัสถานะของรฐับญัญตัฉิบบันีห้ากจะเปรยีบเทยีบ
กบักฎหมายในประเทศไทยแลวตองถอืวารฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธเปนกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  อยางไรก็ดี นอกจากวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติดังกลาวแลว รัฐบัญญัติ
ยงัไดบญัญตัมิอบอาํนาจใหศาลรฐัธรรมนญูโดยทีป่ระชมุใหญตลุาการศาลรัฐธรรมนญูออกระเบยีบหรอื
ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานขึ้นใชบังคับได (มาตรา ๓ วรรคสอง) ซึ่งขอกําหนดของ
ศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัวธิกีารดาํเนนิงานฉบบัปจจบุนัไดประกาศใชเมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๖ 
และมีการแกไขเพิ่มเติมเปนระยะ ๆ จนกระทั่งถึงปจจุบัน สําหรับสถานะของขอกําหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นไมถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับกบับคุคลทัว่ไป เปนเพยีงกฎเกณฑทีก่าํหนด
วิธีการดําเนินงานภายในองคกรของรัฐทํานองเดียวกับ
ขอบงัคบัวาดวยการประชมุของสภาผูแทนราษฎร โดยเน้ือหา
ของขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธภายในขององคกรตาง ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ 
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินกระบวนวิธี
พจิารณาในรายละเอยีด ตลอดจนการดําเนินการเก่ียวกับการ
จดัระเบยีบการปกครองภายใน จงึอาจกลาวไดวาขอกาํหนด
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดขึ้นใชบังคับไดเองภายใน
วงงานของศาลตามที่รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญได
มอบอํานาจให แตขอกําหนดดังกลาวไมมีผลผูกพันออกไป
ภายนอกในการที่จะใชบังคับกับเอกชนแตอยางใด

๓. บทสรุป
 การพจิารณาศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู

ดังกลาวมานั้นนอกจากจะทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญอันมีลักษณะเฉพาะของทั้งสอง

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอินโดนีเซีย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ประเทศดงักลาวแลว ยงัทาํใหทราบถงึความแตกตางจดุออนจดุแขง็ของหลกัการทางกฎหมายอนัจะเปน
ประโยชนตอการพฒันากฎหมายของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปน
หลักเกณฑเก่ียวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูท่ีตราขึน้โดยรฐัสภาแตกตางไปจากหลกัเกณฑเดิม ทัง้น้ี  เพือ่ใหผูอานไดทราบถงึสาระสาํคัญ
และขอควรพจิารณาของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูฉบับน้ีอยางครบถวน ในวารสารจลุนิตฉิบบัตอไป 
คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงจะขอนําเสนอบทความ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญและ
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย” เปนลําดับตอไป
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา  
ในสงัคมไทยปจจบุนัการกระทาํในลกัษณะอนาจารเด็กไดปรากฏเปนขาวเกดิขึน้

เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการกระทําโดยเด็กนั้นถูกลอลวง ขูเข็ญดวยประการใด ๆ  
โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือไมวาเด็กน้ัน
จะเต็มใจใหกระทําเพราะรูเทาไมถึงการณก็ตาม ก็ถือวาเปนการกระทําความผิดฐาน
อนาจารท้ังส้ิน และผูกระทําความผิดน้ันอาจมีท้ังคนแปลกหนาท่ีเด็กไมรูจักกันมากอน 
หรือบุคคลใกลชิดในครอบครัวหรือในชุมชนเดียวกันก็ได นอกจากน้ี ยังมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กเกิดขึ้นตามมาอีกดวย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การติดตอสื่อสารในปจจุบันที่มีความสะดวกรวดเร็วโดยระบบอินเตอรเน็ต หรือการ
สื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ  เชน ทางไลน หรือเฟสบุค ซึ่งเปนที่นิยมเลนกันมาก
ในกลุมเด็กวัยรุน จึงเปนชองทางใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได
โดยรูเทาไมถึงการณ กรณีจึงมีปญหาวาการกระทําใดที่จะเรียกวาเปนการกระทํา
อนาจารเด็ก รวมท้ังกรณีใดท่ีถือเปนความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก และ
กฎหมายไดกําหนดโทษไวเพียงใด  

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอเร่ือง 
“ความผิดเก่ียวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจถึงหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก และความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก รวมท้ัง
บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานอนาจาร ดังนี้ 

ความผดิเกีย่วกบัการอนาจารเดก็ความผดิเกีย่วกบัการอนาจารเดก็
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 

จุลนิติ

๑. ความหมายคําวา “อนาจาร”
 “อนาจาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดให

ความหมายวา หมายถงึ ความประพฤตชิัว่ ความประพฤตนิาอับอาย เปนฐานความผดิ
อาญาท่ีผูกระทํากระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปดเผย
รางกาย หรือกระทําการลามกอยางอื่น ลามก นาบัดสี ทําใหเปนท่ีอับอาย เปนท่ี
นารังเกียจแกผูอื่นในความดีงาม 

 “อนาจาร” ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นของนักกฎหมาย 
ไดใหความหมายวา หมายถึง การกระทําท่ีไมสมควรในทางเพศ หรือการกระทําให
อับอายขายหนาในทางเพศโดยกระทําตอเนือ้ตวัรางกายโดยตรง เชน การฉดุแขนหญงิ 
การกอด จูบ ลูบ คลํา หรือสัมผัสจับตองเนื้อตัวรางกาย เปนตน 
หรอืการกระทําทีฝ่าฝนตอศลีธรรมอันด ีการกระทําอนัควรขายหนา
ตอหนาธารกํานัล และไมไดหมายความเฉพาะความใครหรือ
การคาประเวณีเทาน้ัน แตรวมถึงการทําใหอับอายขายหนาใน
ทางเพศดวย โดยอาจจะไมมีความมุงหมายในทางกามารมณก็ได 

 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่น าสนใจที่ได มี
คําวินิจฉัยวาการกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนการ
กระทําอนาจาร

 คาํพิพากษาศาลฎกีาท่ี ๔๐๒๔/๒๕๓๔ การกระทําอนาจารคือการกระทํา
ที่ไมสมควรในทางเพศ เพียงแต กอด จูบ ลูบคลํา แตะตองเนื้อตัวรางกาย ในทาง
ไมสมควรก็เปนความผิดสําเร็จแลว  

 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๕๖๙๔/๒๕๔๑ การท่ีจาํเลยเขาโอบไหลผูเสยีหาย 
ทั้งที่ไมเคยรูจักกันมากอน ถือเปนความผิดฐานกระทําอนาจาร

 คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๔๘๓๖/๒๕๔๗ คาํวา “อนาจาร” มคีวามหมายวา 
เปนการกระทําตอเนื้อตัวบุคคลที่ไมสมควรทางเพศ ซึ่งมิไดหมายความเฉพาะ
การคาประเวณีหรือความใครเทานั้น แตรวมถึงการกระทําใหอับอายขายหนา
ในทางเพศดวย การทีจ่าํเลยกอดเอว จบัมอื และดงึแขนโจทกรวมเชนนัน้ จงึเปนการกระทํา
อนาจารแกโจทกรวมโดยใชกาํลังประทษุราย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ 

 จากแนวคาํพพิากษาของศาลฎีกาดงักลาวทีย่กมานี ้จะเหน็ไดวาการกระทาํ
ตอเน้ือตวับคุคล ซึง่เปนการไมสมควรในทางเพศน้ันจะเปนความผดิฐานอนาจารทัง้สิน้ 
แตอยางไรกต็ามการกระทาํท่ีจะเปนอนาจารหรือไมนัน้ จะตองพจิารณาจากพฤติการณ
ที่ปรากฏภายนอกของการกระทําเปนเกณฑดวย ซึ่งถาการกระทําท่ีปรากฏภายนอก
เปนการกระทําอนาจารแลว แมผูกระทําไมไดกระทําเพ่ือความใครหรือกามารมณ
กเ็ปนความผิดฐานอนาจารได แตหากการกระทําทีป่รากฏภายนอกนัน้ไมไดกระทาํโดย
มุงหมายทางความใครหรือกามารมณ ก็อาจไมเปนความผิดฐานอนาจารแตอยางใด 
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จุลนิติ

๒.	การกระท�าความผิดอาญาฐานอนาจาร
	 	ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�าหนดความผิดฐานอนาจารเด็กและ 

บทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิด	ไว้ดังนี	้	
	 	(๑)	 กระท�ำอนำจำรแก่บุคคลอำยุกว่ำ	๑๕	ป ี
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๗๘	ว่า	ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่บุคคลอายุ

กว่า	๑๕	ปี	โดยขู่เข็ญด้วยประการใด	ๆ	โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย	โดยบุคคลนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้	 หรือโดยท�าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๑๐	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

 				 ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระท�าความผิด
ฐานอนาจารตามมาตรา	๒๗๘	

 				 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่	 ๓๙๕๓/๒๕๓๙	 จ�าเลยกอดคอผู้เสียหาย
และจับแขนผู้เสียหายลากเพื่อจะพาเข้าห้องพักในโรงแรม	เป็นการกระท�าที่ไม่สมควร
ในทางเพศ	 มีความผิดฐานกระท�าอนาจาร	 โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๗๘	

     ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี	๑๖๑๒/๒๕๕๒	การทีจ่�าเลยเข้ามาด้านหลงั
แล้วจบูศรีษะโจทก์ร่วม	โดยโจทก์ร่วมไม่ได้ยนิยอม	ถอืได้ว่าโจทก์ร่วมถกูจ�าเลยกระท�า
อนาจาร	 โดยโจทก์ร่วมอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๒๗๘

  (๒)	 กระท�ำอนำจำรแก่เด็กอำยุยังไม่เกิน	๑๕	ปี	
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๒๗๙	ว่า	 ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่เด็กอายุ 

ยงัไม่เกนิ	๑๕	ปี	โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไม่กต็าม	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๑๐	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวนั้น	 ผู้กระท�าได้กระท�าโดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใด	ๆ	โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย	โดยเดก็นัน้อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขัดขืนได้ 
หรอืโดยท�าให้เดก็น้ันเข้าใจผดิว่าตนเป็นบคุคลอืน่	ผูก้ระท�าน้ันต้องระวางโทษหนกัขึน้	
โดยจ�าคุกไม่เกิน	๑๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 				 จะเห็นได้ว่า	 ความผิดฐานอนาจารตามมาตรา	 ๒๗๘	 และมาตรา	
๒๗๙	นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน	จะแตกต่างกันเพียงแค่อายุของบุคคลที่ถูกกระท�า	
ซึง่ตามมาตรา	๒๗๘	ต้องมอีายมุากกว่า	๑๕	ปี	ส่วนมาตรา	๒๗๙	ผูถ้กูกระท�าต้องมอีายุ
ไม่เกิน	๑๕	ปี	
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	 (๓)	 การก�าหนดให้ผู ้กระท�าตามมาตรา	 ๒๗๘	 หรือมาตรา	 ๒๗๙	 
ต้องรับโทษหนักขึ้น

	 				 ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๐	ได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับ 
ผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	๒๗๘	หรือมาตรา	๒๗๙	ให้ต้องรับโทษหนักขึ้น	ในกรณี
ที่การกระท�าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า

	 				 (๑)	รับอันตรายสาหัส	โดยผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	๕	ปี	
ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต่	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บาท	หรือ

	 				 (๒)	ถึงแก่ความตาย	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต	 หรือ 
จ�าคุกตลอดชีวิต

	 (๔)	 การก�าหนดให้ความผดิฐานอนาจารตามมาตรา	๒๗๘	เป็นความผดิ 
อันยอมความได้

	 				 โดยมีหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๑	ว่า 
การกระท�าความผิดฐานอนาจารตามมาตรา	 ๒๗๘	 น้ัน	ถ้าการ 
กระท�านัน้มไิด้เกดิต่อหน้าธารก�านลั	หรือไม่เป็นเหตใุห้ผูถู้กกระท�า
รบัอนัตรายสาหัสหรอืถงึแก่ความตาย	หรอืมไิด้เป็นการกระท�าแก่ 
ผู้สืบสันดาน	 ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล	 ผู้อยู่ในความควบคุมตาม
หน้าที่ราชการ	หรือผู้อยู่ในความปกครอง	ในความพิทักษ์หรือใน
ความอนุบาล	กฎหมายก�าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้

	 (๕) การกระท�าเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น 
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๒	ว่า	ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น	 

เป็นธุระจัดหา	 ล่อไป	 หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง	 แม้ผู้นั้นจะยินยอม
ก็ตาม	ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่	 ๑	 ปี	 ถึง	 ๑๐	 ปี	 และปรับตั้งแต่	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 
ถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผดิดงักล่าวน้ัน	เป็นการกระท�าแก่บคุคลอายุ
เกิน	๑๕	ปีแต่ยังไม่เกิน	๑๘	ปี	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	๓	ปี	ถึง	๑๕	ปี	และ
ปรับตั้งแต่	๖๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผิดนั้น	 เป็นการกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน	
๑๕	ปี	ผู้กระท�าต้องระวางโทษหนักขึ้น	โดยจ�าคุกตั้งแต่	๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต่	
๑๐๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดความผดิส�าหรบัผูก้ระท�าเพือ่สนองความใคร่
ของผูอ่ื้น	โดยการรบัตวับคุคลซึง่มผีูจ้ดัหา	ล่อไป	หรอืพาไป	หรอืสนบัสนนุในการกระท�า 
ความผดิดงักล่าว	แล้วแต่กรณ	ีต้องระวางโทษเช่นเดยีวกับผูก้ระท�าความผดิน้ัน	ๆ 	ด้วย	
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	 (๖) การกระท�าเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยใช้อุบายหลอกลวง	
ขู่เข็ญ	ใช้ก�าลังประทุษร้าย	

	 				 โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	๒๘๓	ว่ำ	ผู้ใดเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น	 
เป็นธุระจดัหำ	ล่อไป	หรอืพำไปเพือ่กำรอนำจำรซึง่ชำยหรอืหญงิ	โดยใช้อบุำยหลอกลวง 
ขู่เข็ญ	 ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	 ใช้อ�ำนำจครอบง�ำผิดคลองธรรม	 หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประกำรอืน่ใด	ต้องระวำงโทษจ�ำคกุตัง้แต่	๕	ปีถงึ	๒๐	ปี	และปรบัตัง้แต่	๑๐๐,๐๐๐	บำท 
ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บำท

     แต่ถ้ำกำรกระท�ำควำมผดิดงักล่ำว	 เป็นกำรกระท�ำแก่บคุคลอำยเุกนิ	
๑๕	ปี	 แต่ยังไม่เกิน	 ๑๘	 ปี	 ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่	 ๗	 ปี	 ถึง	 ๒๐	 ปี	 
และปรับตั้งแต่	๑๔๐,๐๐๐	บำท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บำท	หรือจ�ำคุกตลอดชีวิตหรอืถ้ำกำร 
กระท�ำควำมผดินัน้	เป็นกำรกระท�ำแก่เดก็อำยยุงัไม่เกนิ	๑๕	ปี	ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษ 
จ�ำคกุตัง้แต่	๑๐	ปี	ถงึ	๒๐	ปี	และปรบัตัง้แต่	๒๐๐,๐๐๐	บำท	ถงึ	๔๐๐,๐๐๐	บำท	หรอื
จ�ำคุกตลอดชีวิต	 หรือประหำรชีวิตและในกรณีที่ผู้ใดกระท�ำเพื่อสนองควำมใคร่ของ 
ผูอ้ืน่	 โดยรบัตวับคุคลซึง่มผีูจ้ดัหำ	 ล่อไป	หรอืพำไปดงักล่ำว	หรอืสนบัสนุนในกำรกระท�ำ 
ควำมผิดดงักล่ำว	ต้องระวำงโทษเช่นเดยีวกับผูก้ระท�ำควำมผดิน้ัน	ๆ 	ด้วย	แล้วแต่กรณี

	 (๗)	 การพาบคุคลอายเุกนิ	๑๕	ปี	แต่ยงัไม่เกนิ	๑๘	ปี	ไปเพือ่การอนาจาร
     โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	๒๘๓	ทวิ	ว่ำ	ผู้ใดพำบุคคลอำยุเกิน	๑๕	ปี	

แต่ยังไม่เกิน	๑๘	ปี	ไปเพื่อกำรอนำจำร	แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตำม	ต้องระวำงโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน	๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บำท	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

	 				 ถ้ำกำรกระท�ำควำมผดิดงักล่ำว	เป็นกำรกระท�ำแก่เดก็อำยยุงัไม่เกิน	 
๑๕	ปี	ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิ	๗	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๑๔๐,๐๐๐	บำท	หรอื
ทั้งจ�ำทั้งปรับ

	 				 หำกผูใ้ดซ่อนเร้นบคุคลซ่ึงถกูพำไปดงักล่ำว	ต้องระวำงโทษเช่นเดยีว
กับผู้กระท�ำควำมผิดนั้นด้วย	

	 				 นอกจำกน้ี	ยงัก�ำหนดให้กำรกระท�ำควำมผดิเฉพำะกรณทีีก่ระท�ำแก่
บุคคลอำยุเกิน	๑๕	ปี	เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ด้วย

	 (๘) การพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร	 โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ	 
ใช้ก�าลังประทุษร้าย

     โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 ๒๘๔	ว่ำ	 ผู้ใดพำผู้อ่ืนไปเพื่อกำรอนำจำร	
โดยใช้อุบำยหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	 ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	 ใช้อ�ำนำจครอบง�ำผิดคลองธรรม	
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอื่นใด	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต	่๑	ปี	ถึง	๑๐	ปี	และ
ปรับตั้งแต่	๒๐,๐๐๐	บำท	ถึง	๒๐๐,๐๐๐	บำท
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	 				 ในกรณีที่ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปดังกล่าว	 ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น

	 				 นอกจากนี	้กฎหมายยงัได้ก�าหนดให้ความผดิตามมาตราน้ี	เป็นความ
ผิดอันยอมความได้

	 (๙)	 การก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดฐานอนาจารต้องรับโทษหนักขึ้น	
     โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๕	ว่า	ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา	

๒๗๖	มาตรา	๒๗๗	มาตรา	๒๗๗	ทวิ	มาตรา	๒๗๗	ตรี	มาตรา	๒๗๘	มาตรา	๒๗๙	
มาตรา	๒๘๐	มาตรา	๒๘๒	หรือมาตรา	๒๘๓	เป็นการกระท�าแก่ผู้สืบสันดาน	ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล	 ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง 
ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล	 ผู ้กระท�าต้องระวางโทษ 
หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น	ๆ	๑	ใน	๓	

     ตัวอย่างค�าพพิากษาศาลฎกีา	เกีย่วกบัมาตรา	๒๘๕	
     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๙๓/๒๕๓๐	 การ

ข่มขืนกระท�าช�าเราผู้สืบสันดานอันจะต้องรับโทษหนักขึ้นตาม
มาตรา	๒๘๕	นั้น	หมายถึง	การกระท�าแก่ผู้สืบสันดานในทางสาย
โลหิตโดยแท้จริง	 การที่จ�าเลยข่มขืนกระท�าช�าเราผู้สืบสายโลหิต
โดยตรง	 แม้ผู้ถูกกระท�านั้นจะมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
จ�าเลย	กถ็อืว่าจ�าเลยกระท�าความผดิต่อผูส้บืสนัดานตามความหมายในมาตรา	๒๘๕	แล้ว

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๗๙๘๖/๒๕๔๐	ค�าว่า	“ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดแูล”	ตามมาตรา	๒๘๕	มิได้หมายถงึเฉพาะผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ในฐานะครหูรอือาจารย์
ซึ่งมีหน้าที่สอนศิษย์เท่านั้น	 แต่ครูหรืออาจารย์นั้นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแล	 ปกป้อง	
รกัษาตวัศษิย์	และกระท�าความผิดต่อศษิย์ในระหว่างมหีน้าทีด่งักล่าวด้วย	การทีจ่�าเลย
ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวในขณะเกิดเหตุเพราะเหตุเกิดที่บ้าน	พ.	และนอกเวลาควบคุมดูแล
ของจ�าเลย	 แม้จ�าเลยจะกระท�าอนาจารผู้เสียหาย	 การกระท�าของจ�าเลยก็มิใช่การ 
กระท�าต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล	ตามมาตรา	๒๘๕	

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๓๑๑๐/๒๕๕๑	การที่จ�าเลยด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้ช่วยครูใหญ่	 จ�าเลยย่อมมีหน้าที่ปกครองดูแลผู้เสียหายซึ่งเป็นศิษย์ของจ�าเลย	 
เมื่อจ�าเลยพยายามกระท�าช�าเราผู้เสียหาย	จ�าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	๒๗๗	ประกอบ	มาตรา	๘๐	มาตรา	๒๘๔	และมาตรา	๒๘๕	

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 ๘๕๙๕/๒๕๕๓	 ค�าว่า “ผู้อยู่ใต้อ�านาจ
ปกครอง”	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๕	หมายถึง	ความปกครองตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มิใช่ตามพฤตินัย	ดังนั้น	การที่จ�าเลย
และภริยารับผู้เสียหายไว้อุปการะเลี้ยงดู	 ให้การศึกษา	 ผู้เสียหายมิได้อยู่ในความ
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จุลนิติ

ปกครองของจําเลย ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว การท่ีจําเลยพยายามขมขืน
กระทําชําเราผูเสียหายซ่ึงเปนลูกเล้ียงจึงไมเปนความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา
ผูอยูในความปกครองตามมาตรา ๒๘๕ 

๓.  การกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 
   โดยท่ีการครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็กเปนการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของเดก็ตามอนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็ และเปนปจจยัทีก่อใหเกดิการลวงละเมดิทางเพศ
ตอเด็กและสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก ประกอบกับความผิดเกี่ยวกับการคา
หรอืทาํใหแพรหลายซึง่วตัถหุรอืสิง่ลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ นัน้ 
ไมไดมกีารแยกประเภทระหวางสือ่ลามกอนาจารเดก็กบัสือ่ลามกอนาจารผูใหญเอาไว
เปนการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เพ่ือใหเด็กไดรับการคุมครองและปองกันจากการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศมากยิ่งขึ้น ภายหลังตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา โดยกําหนดใหความผดิเกีย่วกบัการคาหรอืทาํใหแพรหลายซึง่วตัถุ
หรือส่ิงลามกท่ีเปนส่ือลามกอนาจารเดก็เปนความผิดท่ีผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน 
รวมทั้งกําหนดใหการครอบครองและสงตอซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเปนความผิด
ดวย โดยกําหนดลักษณะความผิดและบทกําหนดโทษไวดังนี้ 

  (๑) ความหมายของคําวา “สื่อลามกอนาจารเด็ก” 
     “สือ่ลามกอนาจารเดก็” หมายความวา วตัถหุรอืสิง่ทีแ่สดงใหรูหรอื

เหน็ถงึการกระทาํทางเพศของเดก็หรอืกบัเดก็ซึง่มอีายไุมเกนิ ๑๘ ป โดยรปู เรือ่ง หรอื
ลกัษณะสามารถสือ่ไปในทางลามกอนาจาร ไมวาจะอยู ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน 
ภาพพมิพ ภาพระบายส ีสิง่พมิพ รปูภาพ ภาพโฆษณา เครือ่งหมาย รปูถาย ภาพยนตร 
แถบบนัทกึเสียง แถบบนัทกึภาพ หรอืรปูแบบอืน่ใดในลกัษณะทาํนองเดยีวกัน และให
หมายความรวมถึงวัตถุหรือส่ิงตาง ๆ ขางตนที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือใน
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอืน่ทีส่ามารถแสดงผลใหเขาใจความหมายได

  (๒) การกระทําความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
     โดยกาํหนดไวในมาตรา ๒๘๗/๑ วา ผูใดครอบครองสือ่ลามกอนาจารเดก็

เพ่ือแสวงหาประโยชนในทางเพศ สําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

     ถาผูกระทําความผิดดังกลาวสงตอซ่ึงส่ือลามกอนาจารเด็กแกผูอ่ืน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  (๓) การกระทําใหแพรหลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
      โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๘๗/๒ วา ผูใดกระทําการอันมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 

จุลนิติ

     (๑) เพ่ือความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพ่ือการแจกจาย
หรือเพ่ือการแสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาใน
ราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไป 
หรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก

     (๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับ
สือ่ลามกอนาจารเดก็ จายแจกหรอืแสดงอวดแกประชาชนหรอืใหเชาสือ่ลามกอนาจารเด็ก

     (๓) เพือ่จะชวยการทาํใหแพรหลาย หรอืการคาสือ่ลามกอนาจารเด็ก
แลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิด
ตามมาตรานี ้หรอืโฆษณาหรอืไขขาววาสือ่ลามกอนาจารเดก็ดังกลาวแลวจะหาไดจาก
บุคคลใด หรือโดยวิธีใด

      จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นได
วาการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กนั้น ตองเปน
การกระทําตอเด็กท่ีมีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไมวาจะเปนเด็กหญิง
หรอืเดก็ชายกต็าม และหากมีกรณทีีบ่คุคลใดอางวาไมรูวาเดก็อายุ
ไมเกิน ๑๘ ป หรือเขาใจวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ปแลว กฎหมายจะ
ใชหลักเรื่อง “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” โดยดูจากการกระทํา
รวมทัง้พยานหลักฐานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของเปนเครือ่งบงช้ีวาบุคคลนัน้
มีเจตนาหรือรูวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ป หรือไม

      ปจจุบัน การครอบครองสื่อลามกอนาจาร หรือสงตอสื่อลามก
อนาจารเปนไปโดยงาย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและงายตอการส่ือสาร โดยผาน
ระบบอินเตอรเน็ต หรือโซเชียลมิเดีย ตาง ๆ ที่เรียกกันวา “สังคมออนไลน” เชน 
ทางไลน เฟสบุค เปนตน ในกรณีที่มีบุคคลใดสงสื่อลามกอนาจารเด็กผานทางชองทาง
ไลน หรือเฟสบุค ใหแกบุคคลใด บุคคลผูรับสื่อลามกอนาจารเด็กนี้จะยังไมมีความผิด 
แตผูที่สงมาใหนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางเพศ โดยการสงตอซ่ึงส่ือลามกอานาจารเด็กแกผูอื่นได แตหาก
บคุคลผูไดรบัสือ่ลามกอนาจารเดก็นีไ้ดทาํการบันทกึสือ่ลามกอนาจารเดก็ไวในโทรศพัท
มือถือ หรือคอมพิวเตอรของตัวเอง บุคคลนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็กเพือ่แสวงหาผลประโยชนในทางเพศได และหากมกีารสงตอใหแกบคุคลอืน่ 
กอ็าจมีความผิดฐานสงตอซึง่สือ่ลามกอนาจารเด็กแกผูอืน่อกีฐานหนึง่ดวย ซึง่จะมีโทษ
ทางกฎหมายทั้งโทษจําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับดังกลาวขางตน ดังน้ัน หากมี
บคุคลใดสงสือ่ลามกอนาจารเด็กมาใหเราทางอินเตอรเนต็ เราควรลบสือ่ลามกอนาจาร
เด็กน้ันออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของเรา และไมควรบันทึกไว 
หรือสงตอใหบุคคลอื่น ท้ังน้ี เพราะอาจเปนความผิดและตองรับโทษตามกฎหมาย
ดังกลาวได  
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บทสรุป
กลาวโดยสรุป การกระทําความผิดฐานอนาจารเด็กน้ัน ถือเปนความผิด

อาญาฐานหน่ึง และไมวาผูกระทําจะเปนหญิงหรือชาย และไดกระทําตอเด็กหญิง
หรือเด็กชายก็เปนความผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายไมไดระบุเพศของผูกระทํา
ความผิดหรือผูถูกกระทําวาตองเปนหญิงหรือชาย โดยระบุเพียงวา “ผูใดกระทํา
อนาจารแกบคุคล...” ดงันัน้ ไมวาจะเปนกรณทีีช่ายกระทาํตอหญงิ หญงิกระทาํตอชาย 
ชายกระทําตอชาย หรือหญิงกระทําตอหญิง ก็เปนความผิดฐานอนาจารไดทั้งสิ้น 
และในกรณีท่ีเปนกระทําแกผู สืบสันดาน ศิษยซึ่งอยู ในความดูแล ผู อยู ในความ
ควบคุมตามหนาท่ีราชการ หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความ
อนบุาล ผูกระทาํตองรบัโทษหนกัขึน้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด นอกจากนีแ้ลว การกระทาํ
ความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก ไมวาดวยวิธีใดผูกระทํายอมมีความผิดและ
ตองรับโทษตามกฎหมายดวย เพราะเปนการละเมิดตอสิทธิของเด็ก และเปนการ
ลวงละเมิดทางเพศ และกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก และอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกระทําความผิดอื่น ๆ  ตามมาอีก เชน ความผิดฐานอนาจาร ความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา หรือความผิดอื่นที่สงผลกระทบตอสังคม 

ดังนั้น สังคมทุกฝายจึงตองชวยกันคุมครองดูแลเด็กใหปราศจากเหตุแหงการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก หรือความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก และ
ผูปกครองเดก็เองกค็วรทีจ่ะเอาใจใสระมดัระวงัดแูลบตุรหลานใหด ีไมควรปลอยใหอยู
ตามลําพัง รวมท้ังตัวเด็กเองก็ตองระมัดระวังตัวไมควรอยูตามลําพังในสถานที่ปลอด
ผูคนเพราะอาจตกเปน “เหย่ือ” ไดโดยงาย หรือแมแตในสถานท่ีท่ีมีผูคนอยูเปนจํานวนมาก 
เชน ภายในโรงเรียน หรือบนทองถนนที่มีผู คนสัญจรไปมามากมาย ก็อาจมีการ
กระทําอนาจารเกิดขึ้นได เพราะภัยอันตรายนั้นมีอยูทุกที่ ทุกเวลา ถาทุกคน ทุกฝาย
รวมมือกันสอดสองดูแลสังคมและบุตรหลานแลว สังคมก็จะปลอดภัยและสงบสุข
ตลอดไป
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คําคมคาคม

จุลนิติ๑๖๔

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และอาสาสมัครพลเรือน

 ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เน่ืองในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 

วันอังคารท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

 “...ชาติบานเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และ
สมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติ
ประเทศน้ัน มิใชหนาท่ีของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ 
หากแตเปนหนาที่ของทุก ๆ  ฝาย ทุก ๆ  คน ที่จักตอง

รวมมือกระทําพรอมกันไป โดยสอดคลองกัน เก้ือกูลกัน 

และมีจุดมุงหมายมีอุดมคติอันรวมกัน...”
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á  ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เกร็ดกฎหมายนารู

 ๑พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๒๕๓. 

 หลกักฎหมายลกัษณะละเมดิในทางแพงนัน้มวีตัถปุระสงคสาํคญัเพือ่ทีจ่ะใหความคุมครองสทิธิ
ของบคุคลในสงัคมไมใหบคุคลอืน่มาลวงละเมดิโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากมบีคุคลใดกระทาํลวงเกนิ
สิทธิของบุคคลอื่นจนเปนเหตุทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายโดยไมมีอํานาจที่จะกระทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายนั้น บุคคลผูไดรับความเสียหายดังกลาวชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ความเสียหายดังกลาวอาจเปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได “คาสินไหมทดแทน” เรามักจะ
คํานึงถึงเรื่องเงินเปนสําคัญ เนื่องจากความเสียหายทางแพงจะเปนความเสียหายท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน
เปนสวนใหญ แตโดยขอเทจ็จรงิแลวอาจไมใชเปนความเสียหายในทรัพยสนิกไ็ด เชน อาจเปนความเสียหาย
ตอจติใจ เกียรติยศ ชือ่เสยีง เสรีภาพ หรือสิทธิของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุมครอง คาสนิไหมทดแทน
เพ่ือการละเมดิกาํหนดขึน้โดยมวีตัถปุระสงคใหผูตองเสยีหายจากการละเมดิไดรบัการเยยีวยาความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นหรือทําใหผูเสียหายกลับคืนสถานะเดิมเสมือนไมมีความเสียหายเกิดขึ้น (status quo ante) 
แตบางกรณีไมอาจทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมไดก็จําตองชดใชดวยวิธีอ่ืนเพ่ือใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะใกลเคียงกับสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทางจิตใจกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ”เพื่อให
ผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของคาสินไหมทดแทน การกําหนดคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจ
ตามกฎหมายตางประเทศ และตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจตามลําดับ ดังนี้

 ๑. ความหมายของคาสินไหมทดแทน 
   ความหมายของ “คาสินไหมทดแทน” นั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
   คาสินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ใหหรือการกระทําที่ทําเพื่อชดใชหรือทดแทนความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินหรือบุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมท้ังการคืนทรัพยสิน
ใหแกผูเสียหายดวย๑ 
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   คาสินไหมทดแทน คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดโดยการคืน
ทรพัยสนิอนัผูเสยีหายไดเสยีหายไปหรือใชราคาทรพัยสนินัน้ ในเมือ่ไมอาจคนืทรัพยสนิไดรวมทัง้คาเสียหาย
อยางใด ๆ เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงกับฐานะเดิมเทาที่จะสามารถทาํได๒ 
   คาสนิไหมทดแทน คอื คาสนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิอยูบนพืน้ฐานทีม่คีวามมุงหมายใหผูเสยีหาย
จากการที่ถูกทําละเมิดไดรับการเยียวยา ชดใชหรือทดแทนดวยคาเสียหาย เพื่อใหผูเสียหายกลับคืน
สูฐานะเดิมกอนมีการละเมิด หรือถากรณีที่กลับคืนสูฐานะเดิมไมไดก็ตองชดใชกันดวยประการอ่ืน 
เพือ่เปนการทดแทนความเสียหายนัน้ใหแกผูเสยีหาย ฉะนัน้ คาํวา “ใชคาสนิไหมทดแทน” อาจแปลไดวา 
“ทําการทดแทนเพ่ือความเสียหาย” ซึ่งจะทําใหมีความหมายกวางกวาการคืนคาเสียหายหรือการคืน
หรือใชราคาทรพัย และมกีรณีเปนอันมากท่ีไมใชเร่ืองจะตองคนื หรือใชราคาหรอืคาเสยีหาย เชน ละเมิด
นาํส่ิงของไปวางบนท่ีดนิของผูอืน่ หรือละเมิดปดก้ันทางโดยไมมสีทิธิซึง่ไมใชเร่ืองจะตองคืนหรือใชราคา
ทรัพยถาไมมีความเสียหายอื่นเลย การที่ศาลพิพากษาบังคับใหจําเลยนําสิ่งของน้ันออกไปจากที่ดิน
หรือบังคับใหจําเลยเปดทางก็ถือวาเปนการใชคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายนั้นเชนกัน๓ 
  กลาวโดยสรปุ ผูเขียนขอสรปุความหมายของคําวา “คาสินไหมทดแทน” วา คาสินไหมทดแทน 
คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดที่มีความมุงหมายใหผูเสียหายจากการที่ถูก
ทําละเมิดไดรับการเยียวยา เพ่ือใหผูเสียหายไดกลับคืนสูสถานะเดิมหรือใกลเคียงกับสถานะเดิมเทาท่ี
จะสามารถทําได

 ๒. คาเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย๔ 
   ๒.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
   สาํหรบัคาสินไหมทดแทนตามบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยนัน้ไดบญัญัติ
ไวใน “มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย
ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี 
ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
   เนือ่งจากมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดกาํหนดใหบคุคลผูทาํละเมดิ
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดตอเม่ือไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอบุคคลอ่ืน
โดยผิดกฎหมาย และเปนเหตุใหผูถูกกระทําตองไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรพัยสนิ หรอืสทิธอิยางหน่ึงอยางใด โดยผูถกูกระทําละเมิดสามารถเรียกรองคาสนิไหมทดแทนไดเฉพาะ
กรณีที่ไดรับความเสียหายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒๐ เทานั้น ซึ่งไมรวมถึงความเสียหายตอจิตใจ 

  ๒ศกัดิ ์สนองชาต,ิ คาํอธบิายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยละเมดิและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญตัิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙, พมิพครัง้ที ่๘, กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพนติบิรรณาการ, ๒๕๕๑หนา ๑๘๑.
  ๓นพิฒักุศล อศัวชนิ, ปญหาการกาํหนดคาเสยีหายทางจติใจ, เอกสารวิชาการการอบรมหลกัสูตร “ผูบริหารกระบวนการยตุธิรรม
ระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุนที ่๑๓”, วทิยาลยัการยตุธิรรม สาํนกังานศาลยุตธิรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๘.
  ๔สนุนัทา  จนัทรแกว, คาสินไหมทดแทนกรณลีะเมิดท่ีกอใหเกิดความเสยีหายทางจติใจ,บทความทางกฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา, สบืคนจากเวบ็ไซด http://www.krisdika.go.th.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   โดยการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายตอจิตใจนั้น มาตรา ๔๔๖ 
ไดบัญญัติวา “ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี 
ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได
สทิธเิรยีกรองอนันีไ้มโอนกนัได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิน้ันจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญา
หรือไดเริ่มฟองคดีตามสิทธินั้นแลว
   อนึ่ง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรอง
ทํานองเดียวกันนี้”
   จากหลักกฎหมายในมาตราดังกลาว ไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองเอาคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินได
   ทัง้นี ้ตามแนวคําพพิากษาของศาลฎีกาไดวนิจิฉยัเปนบรรทัดฐานไววาผูเสยีหายสามารถ
เรียกคาเสียหายไดเฉพาะความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย เชน ไดรับความเจ็บปวด ทุกขทรมาน หรือเสียโฉม เปนตน 
และจะตองเปนผูเสียหายโดยตรงเทานั้น หากเปนผูเสียหายโดยออม เชน ผูไดรับความเสียหายทาง
จติใจ เนือ่งจากผูเสยีหายโดยตรงถกูกระทาํละเมดิหรอืเหน็เหตุการณการกระทาํละเมดินัน้ จะไมไดรับ
คาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายที่เปนความวิตกกังวลความโศกเสียใจ ความอับอาย 
หรือความเสียหายทางจิตใจอยางอ่ืน ศาลใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวได ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทนไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
และไมสามารถเยียวยาผูเสียหายไดตรงตามความเสียหายที่แทจริง
    ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
   - คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗
    การทีเ่ดก็ชาย ก. ตองเปนคนพกิาร ไมสามารถเดนิและขบัถายไดตามปกต ิถอืไดวาเดก็ชาย ก. 
ตองสูญเสียความสามารถประกอบการงานในภายหนาและทําลายความกาวหนาไปตลอดชีวิต 
โดยความเสยีหายทีไ่มสามารถประกอบอาชพีไดตามปกตก็ิคือ ความเสยีหายทีไ่มสามารถประกอบการงาน
ไดสิ้นเชิงทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต เมื่อผลแหงการละเมิดของจําเลยที่ ๑ ทําใหเด็กชาย ก.ตอง
ทพุพลภาพไปตลอดชวีติ โจทกทัง้สองจงึเรยีกคาเสยีหายเพือ่การทีเ่สยีความสามารถประกอบการงานได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึง่ และความทพุพลภาพทีเ่กดิขึน้นี ้ยงัเขากรณเีปนความเสยีหาย
อันเปนที่มาของความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัสท่ีบังเกิดข้ึนกับเด็กชาย ก. 
ในขณะท่ีมีอายุเพียง ๖ ป เทานัน้ โจทกท้ังสองจึงมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายท่ีไมใชตัวเงินไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๔๔๖ ดวยคาเสียหายดังกลาวไมซํ้าซอนกันและไมเปนคาเสยีหายอยางเดียวกัน
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๒/๒๔๙๙
    จําเลยฆาบุตรโจทกถึงแกความตาย ยอมถือวาจําเลยไดกระทําการละเมิดตอโจทกทําให
โจทกขาดผูอุปการะเล้ียงดูไป โดยมิตองคํานึงวาในปจจุบันบุตรท่ีตายจะไดกําลังอุปการะเล้ียงดูโจทก
ผูเปนมารดาอยูหรือไม สวนคาเสียหายจะเทาใดศาลยอมกําหนดใหตามสมควร สวนคาเสียหายเพื่อ
ความวิปโยคโทมนัสนั้นเรียกไมไดเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองได
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙/๒๕๐๒
    สามีไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดความวาเหวเพราะสูญเสียภริยาผูเคย
ปฏิบัติใหชีวิตของสามีมีความสุขจากผูที่ทําใหภริยาของตนถึงแกความตาย เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติ
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๗/๒๕๒๓
    คาเสยีหายทางจิตใจท่ีโจทกเกดิความตกใจหรอืกระทบกระเทอืนจิตใจนี ้ไมมบีทกฎหมาย
บญัญตัใิหเรยีกรองได แตอยางไรก็ดตีามคําฟองของโจทกทีบ่รรยายวาผลแหงการละเมดิทาํใหโจทกตกใจ
เปนอยางมาก และการที่โจทกตองสูญเสียแขนขวาไปเปนการกระทบกระเทือนจิตใจโจทกเปนอยางยิ่ง
โจทกขอคดิคาเสียหายในสวนนี ้๖๐,๐๐๐ บาทน้ัน พอแปลความไดวาโจทกประสงคเรยีกรองเอาคาเสยีหาย
เพราะเหตุที่โจทกตองถูกตัดขอมือขวาน่ันเองเปนการเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย
อยางอ่ืนอันมิใชตวัเงิน ซึง่โจทกมสีทิธิเรียกรองเอาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา ๔๔๖ 
และศาลฎีกาเห็นวาท่ีศาลลางท้ังสองกําหนดคาเสียหายสวนน้ีใหโจทกเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทนั้น 
เหมาะสมแลว
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖
    จําเลยไดพูดขูเข็ญโจทกวา “มึงอยากตายหรือ” การกระทําดังกลาวนับวาเปนการกระทํา
โดยจงใจทําใหโจทกเสียหาย เปนการกระทําละเมิดตอโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐ แลวโจทกจึงเปนผูเสียหายโดยนิตินัย และแมวาจําเลยจะไมไดยิงอาวุธปนดังกลาวก็ตาม 
แตการท่ีจาํเลยใชอาวธุปนขมขูโจทกเชนนีเ้ปนการทําใหโจทกเสยีหายแกรางกายและอนามยัของโจทกแลว 
เพราะเปนการทาํใหโจทกตกใจกลัว เปนความเสยีหายเก่ียวกับความรูสกึทางดานจิตใจ ซึง่เปนความเสยีหาย
อยางอ่ืนอันมิใชตวัเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ โจทกมสีทิธิเรียกคาสินไหม
ทดแทนในกรณีดังกลาวน้ีได ที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกในกรณีนี้นั้น 
ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยฟงไมขึ้น
   ๒.๒ คาเสียหายทางจติใจตามพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิตอความเสียหายทีเ่กดิขึน้จาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
     พระราชบัญญตัคิวามรับผดิตอความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
เพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไป โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดบทนิยาม คําวา 
“ความเสยีหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทกุขทรมานความหวาดกลัว ความวติกกงัวล 
ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
และในสวนของการเยียวยาผูเสยีหายน้ัน มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญตัดิงักลาว ไดกาํหนดใหศาล
มอีาํนาจกําหนดคาสนิไหมทดแทนเพือ่ความเสียหาย สาํหรับความเสยีหายตอจติใจอนัเปนผลเน่ืองมาจาก
ความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น ชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 
จึงเห็นไดวา การเรียกคาเสียหายทางจิตใจดังกลาวสามารถเรียกไดเฉพาะกรณีที่ผู เสียหายไดรับ
ความเสยีหายทางจติใจอันเปนผลเนือ่งมาจากสนิคาท่ีไมปลอดภยัซ่ึงทําใหเกิดความเสยีหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยเทานั้น สําหรับกรณีอื่นไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๓. การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจตามหลักกฎหมายตางประเทศ
   ๓.๑ กรณีตามกฎหมายประเทศอังกฤษ๕ 
   ประเทศอังกฤษมิไดมีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสียหายทางจิตใจ” ไวอยาง
ชดัเจน แตสามารถพจิารณาความหมายของคาํดงักลาวไดจากแนวคาํวนิจิฉยัของศาลองักฤษ ซึง่สรปุไดวา 
คาํวา “ความเสียหายทางจิตใจ” เปนความเสียหายท่ีกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจติใจทีเ่กดิจาก
ความกระวนกระวายทางจิตใจ อันเนื่องจากการเขามาเกี่ยวของหรือผูกพันอยูในเหตุการณหรือไดเห็น
เหตุการณนัน้โดยตรง เชน ความกงัวลตอเหตกุารณและบางครัง้ความกระทบกระเทอืนทางจติใจดงักลาว
อาจมรีองรอยความเสยีหายในทางกายภาพปรากฏใหเหน็ในรปูแบบของการนอนไมหลบั ความหงดุหงดิ
การโกรธสุดขดี การขาดความสามารถในการจดจําหรือขาดสมาธิ การต่ืนตระหนกตกใจ การระแวงมาก
เกินไป การมีปฏิกิริยาตอสิ่งใด ๆ ที่กระตุนเตือนความทรงจําตอเหตุการณที่เกิดขึ้นมากเกินควร 
หรือความกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจ เปนตน
   นอกจากนีแ้นวคาํวนิจิฉยัของศาลองักฤษยงัแสดงใหเหน็วา ไดแบงผูไดรบัความเสยีหายทาง
จิตใจออกเปนลําดับหนึ่งและลําดับสอง กลาวคือ ผูไดรับความเสียหายลําดับหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มี
สวนรวมหรอืเขามาเกีย่วพนัอยูในเหตกุารณโดยตรงและบคุคลนัน้ไดรบัความเสยีหายทางจติใจ หรอืไดรบั
บาดเจบ็ทางรางกาย หรอืตายในเหตกุารณ สาํหรบัผูไดรบัความเสยีหายลาํดบัสอง หมายถงึ บคุคลทีไ่ดเหน็
เหตกุารณโดยตรง หรือมาเหน็สภาพทีเ่กดิขึน้ทนัทหีลงัเกดิเหตทุีผู่ไดรบัความเสยีหายลาํดบัหนึง่ซึง่เปน
ญาติหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับครอบครัวไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือตายในเหตุการณจนเปนเหตุ
ใหผูไดรับความเสียหายลําดับสองไดรับความเสียหายทางจิตใจ
   ความเสยีหายทางจติใจรปูแบบอืน่ ๆ  นัน้มกีฎหมายบญัญตัไิวเปนลายลกัษณอกัษรศาลองักฤษ
ก็ยอมชดใชคาเสียหายทางจิตใจ ตัวอยางกฎหมายลายลักษณอักษร เชน The Protection from 
Harassment Act 1997 ซึง่เปนการกระทาํโดยรูหรอืควรจะรูวาจะทาํใหเกดิความราํคาญเดอืดรอนแกผูอืน่
ไมวาจะเปนการทาํใหตกใจ ทาํใหเกดิความวติกกงัวลหรอืทาํใหกลวัวาจะเกดิอนัตราย ตามมาตรา 1 (1) 
มาตรา 4 (1) และมาตรา 7 (2)  หรือ The Fatal Act 1976 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่มีการยอมรับชดใช
ความเสียหายที่เกิดจากความเศราโศกเสียใจอันเนื่องจากการเสียชีวิตของบุตร บิดามารดา สามีหรือ
ภริยา โดยจะมีการชดใชคาเสียหายกันเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน คือ ๑๐,๐๐๐ ปอนด
   แมอังกฤษจะยอมใหชดใชคาเสียหายทางจิตใจ แตวางเงื่อนไขไวหลายประการเพื่อปองกัน
การที่ผูเสียหายจะขอใหชดใชคาเสียหายจนเกินไป (flood gate) โดยนําหลักเกณฑที่เรียกวา control 
mechanisms ซึ่งปรากฏในคดี Mcloughlin v. O’Brian มาใชดังนี้
   ๑) พิจารณาผูที่จะไดรับความเสียหายทางจิตใจวาเปนผูเสียหายโดยตรง (primary victim) 
ผูเสียหายโดยออม (secondary victim) หรือผูเห็นเหตุการณ (bystander)
   ๒) พิจารณาความใกลชิดของผูเสียหายกับเหตุละเมิดนั้น
   ๓) พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นวามีเหตุผลตามกฎหมายหรือไม

  ๕พึง่อาง.

165-172-MAC6.indd   169165-172-MAC6.indd   169 5/4/18   09:395/4/18   09:39

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๗๐

หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   สวนการประเมนิคาเสียหายสาํหรับความเสียหายทางจิตใจ ศาลจะใชดลุพินจิในการกําหนด
จํานวนคาเสียหายเพราะเปนการยากที่จะประเมินจํานวนคาเสียหายท่ีแนนอน โดยศาลจะพิจารณา
หลักฐานตาง ๆ ประกอบพฤติการณแหงคดี เชน ลักษณะแหงความเสียหาย ระดับของความเจ็บปวด
และทุกขทรมาน ระยะเวลาในการรักษา หรือความสามารถของผูเสียหายท่ีจะใชชีวิตไดอยางปกติสุข
เพียงใด
   ตัวอยางคดีที่ศาลอังกฤษยอมรับเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ๖ 
   คดี Mcloughlin v. O’Brian เปนคดีแรกที่วางหลักในเร่ืองน้ี จําเลยขับรถชนรถยนต
ซึ่งสามีโจทกเปนคนขับและมีลูก ๆ  นั่งอยูดวย โจทกมาถึงโรงพยาบาลและเห็นลูกคนหนึ่งตาย สวนสามี
และลูกคนอ่ืนบาดเจ็บสาหัส โจทกตกใจอยางมากจนทําใหเจ็บปวยอยางรุนแรง มีอาการซึมเศรา 
และมีพฤติกรรมที่เปล่ียนไป ศาล House of Lords (ศาลสูงสุด) ตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหาย
ทางจิตใจแกโจทก
   คดี Hale v. London Underground โจทกเปนพนักงานดับเพลิงที่เขาไปชวยดับเพลิง
ที่ลุกไหมในสถานีรถไฟใตดิน เหตุไฟไหมมีคนตาย ๓๑ คน และโจทกไดรับความผิดปกติทางจิตใจ
ภายหลงัภยนัตราย (Post Traumatic Stress Disorder) ศาลตดัสนิใหจาํเลยตองรบัผดิในความเสยีหาย
ทางจิตใจ แมจะมิไดเกิดความเสียหายทางรางกายเลย
   คดี Page v. Smith โจทกอยูในเหตุการณอุบัติเหตุที่เกิดจากจําเลยประมาทเลินเลอ
แมโจทกจะไมไดรบับาดเจบ็ทางรางกาย แตทาํใหโรคทางจติเวชที ่เรยีกวา Myalgic Encephalomyelitis 
(ME) หรือภาวะเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome) ที่โจทกเคยเปนมากอน กลับมาเปนใหม
ทําใหโจทกตองออกจากการเปนครู ศาลสูงตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทก
   คดี Vermon v. Bosely จําเลยเปนพ่ีเล้ียงขับรถซ่ึงมีลูกโจทก ๒ คน นั่งไปดวยในรถ
ดวยความประมาทเลินเลอจนรถพุงลงไปในแมนํ้า โจทกพยายามชวยเหลือลูกของตนซึ่งกําลังจมน้ํา
แตชวยไมได หลังเกิดเหตุโจทกมีอาการซึมเศรา ศาลตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
   ๓.๒ กรณีตามกฎหมายประเทศเยอรมัน๗ 

     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของเยอรมันมาตรา 823 วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
“ผูใดจงใจหรือประมาทเลนิเลอกระทาํตอบุคคลอืน่โดยผดิกฎหมายใหเขาเสยีหายแกชวีติก็ด ี รางกายกด็ี
สุขภาพอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
แกบุคคลอื่นนั้นในความเสียหายที่เกดิขึ้นจากการกระทํานั้น” โดยศาลเยอรมันตีความคําวา “อนามัย” 
ตามมาตราดงักลาว ใหหมายความถงึความเสียหายทางจิตใจ ดงัน้ัน ตามกฎหมายเยอรมนัความเสียหาย
ทางจิตใจจึงถือวาเปนรูปแบบหนึง่ของการกระทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพหรอือนามยัของบคุคล
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 823 วรรคหน่ึง แตคาเสียหายทางจิตใจท่ีผูเสียหายจะไดรับชดเชยตองเปน
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยทางจิตใจโดยแพทยเปนผูวินิจฉัย

  ๖พรทพิย  สทุธอิรรถศลิป, คาเสยีหายทางจติใจ : ศกึษากฎหมายลักษณะละเมิดขององักฤษและเยอรมนัเปรยีบเทยีบกับกฎหมาย
ลกัษณะละเมิดของไทย, ผลงานการอบรมหลักสูตร “ผูพพิากษาศาลช้ันตน” รุนที ่๑๓ สถาบันพฒันาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรม 
สาํนกังานศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๗, หนา ๑๖ – ๒๐.
  ๗พึง่อาง.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   ศาลเยอรมันจะพิจารณาใหคาเสียหายทางจิตใจในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
       ๑) เปนผูไดรับความเสียหายทางจิตใจอันเปนผลโดยตรงจากเหตุการณละเมิด และอาจ
ไดรับความเสียหายทางรางกายหรืออาจถูกทําใหกลัววาจะเกิดภยันตรายแกตนเอง (ผูเสียหายโดยตรง 
primary victim)
       ๒) เปนผูรบัรูหรอืเหน็เหตกุารณละเมดิทีเ่กดิกบัผูอืน่โดยผูรับรูหรอืเหน็เหตกุารณ มคีวาม
สมัพนัธใกลชดิกบัผูถกูกระทาํละเมดิใหเสยีหายตอชวีติรางกาย หรือจิตใจ ความสัมพันธใกลชิดไมจําเปน
ตองเปนบุคคลในครอบครัว อาจเปนเพียงคูหมั้นหรือชายหญิงที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสก็ได 
(ผูเสียหายโดยออม secondary victim) ตัวอยาง เชน คดีป ค.ศ. ๑๙๓๑ คดีนี้จําเลยทั้งสองกระทํา
ละเมิดใหบุตรชายวัย ๗ ป ของโจทกเสียชีวิต ศาลตัดสินใหจําเลยทั้งสองตองโทษจําคุก ๙ เดือน 
โจทกฟองคดีแพงเรียกรองใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหาย เชน คาปลงศพ คาใชจายในทางการแพทย
และยังเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับภริยาโจทกเนื่องจาก
ทราบวาบุตรชายเสียชีวิต ศาลพิพากษาใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหายทางจิตใจใหแกโจทก 
ตามมาตรา 823 โดยใหเหตุผลวาความเสียหายทางจิตใจดังกลาวไมใชความรูสึกทางอารมณทั่วไป 
และแมภริยาโจทกจะไมไดอยูในเหตุการณ กไ็มเปนเหตใุหไมไดรบัคาเสยีหายทางจติใจ และคดีป ค.ศ.๑๙๗๑ 
จาํเลยขบัรถยนตชนสามโีจทกจนเสยีชวีติ และเปนเหตุใหโจทกตกใจมากจนเจ็บปวยทางจิตใจ โดยโจทก
มหีลกัฐานทางการแพทยมาแสดงวาตกใจจนเกดิการบาดเจบ็ทางจติใจอยางรนุแรง ศาลพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทกเพราะความเสียหายท่ีโจทกไดรับไมใชความรูสึกท่ัวไป และโจทกมี
หลักฐานทางการแพทยมาแสดง แตท้ังน้ีหากโจทกไมใชผูเสียหายท่ีมีความสัมพันธกบัผูเสยีหายโดยตรงแลว
ก็จะไมไดรับชดเชยคาเสียหาย
   ทั้งนี้ ศาลเยอรมนีถือวาความเสียหายในทางจิตใจท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนไดตองมี
ลักษณะที่รายแรงเกินกวาความเสียหายตามปกติธรรมดา และตองเปนผลอันสมควรและเขาใจไดวาจะ
เปนผลทีเ่กิดข้ึนจากการเหน็เหตกุารณท่ีกอใหเกิดความเสยีหายโดยตรง หรือไดรับทราบเหตกุารณจาก
ผูอื่นในภายหลัง หรือเปนความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดจากความกระทบกระเทือนทางประสาท 
หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการเห็นเหตุการณความหายนะบางอยาง
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

 บทสรุป
 หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา สําหรับประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไมไดบัญญัติเรื่องคาสินไหมทดแทนทางจิตใจไว ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทน
ไมครอบคลมุความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จริง และไมสามารถเยียวยาผูเสยีหายไดตรงตามความเสยีหายท่ีแทจรงิ 
แตอยางไรก็ดี แนวความคิดของกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนทางจิตใจน้ัน
เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอมรับความเสียหายทางจิตใจมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึง่มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญตัดิงักลาว ไดกาํหนดใหศาลมีอาํนาจกาํหนดคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ อันเปนผลเนื่องมาจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่กอให
เกิดความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย 
สามีภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานของบุคคลน้ัน ชอบท่ีจะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอ
จิตใจได และจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖ ไดพิพากษาวา การใชอาวุธปนขมขูเปนการ
ทําใหผูเสียหายเสียหายแกรางกายและอนามัยแลว เพราะเปนการทําใหผูเสียหายตกใจกลัว โดยคดีนี้
ผูเสียหายไมไดรับอันตรายหรือความเสียหายทางรางกายแตอยางใด ทั้งโจทกก็ยังไมไดนําสืบวาโจทก
ไดรบัความเสียหายทางจิตใจอยางไรท่ีทาํใหโจทกไมอาจใชชวีติความเปนอยูไดอยางปกติสขุ คาํพพิากษา
ฎีกาดังกลาวนั้น ไดวินิจฉัยแตกตางไปจากแนวบรรทัดฐานเดิมท่ีวินิจฉัยวาหากไมมีความเสียหายทาง
รางกายจะไมไดรับชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
 ดังนั้น หากประเทศไทยจะไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักการของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหครอบคลุมถึงคาสินไหมทดแทนทางจิตใจใหเหมือนกับ
ประเทศอังกฤษ และเยอรมันแลว ก็ถือเปนแนวคิดท่ีมีความกาวหนาและสอดรับกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 ทั้งน้ี การกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจจะมีขอบเขตการบังคับใช
เพียงใด จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งตองศึกษาผลดี
และผลเสีย และรบัฟงความคิดเหน็อยางรอบดาน เพือ่ประโยชนแหงความยุตธิรรมและเพ่ือใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกฎหมายลักษณะละเมิดใหสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ
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                          รัฐสภา 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร�  

ความนํา

 รัฐสภาของประเทศสิงคโปร (Parliament of Singapore) 
มีรูปแบบสภาเดี่ยว (Unicameralism) ที่ไดรับอิทธิพลมาจากระบบ
รัฐสภาของประเทศอังกฤษ (Westminster Parliament) มาตั้งแต
ระยะแรกกอตั้งเปนรัฐอธิปไตยในตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙ มาจนถึง
ปจจุบัน ประการที่นาสนใจ คือ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร 
ค.ศ. ๑๙๖๕ ไดกําหนดมีวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกรัฐสภาใหมีที่มา
หลากหลายและใหความสําคัญกับตัวแทนพลเมืองเสียงขางนอย 
สําหรับอํานาจหนาที่นั้นมีลักษณะเชนเดียวกับองคกรนิติบัญญัติ
ของนานาอารยประเทศในบทบาทการตรากฎหมายและการตรวจสอบ
และถวงดลุฝายบรหิารตามหลกัการแบงแยกองคผูใชอาํนาจอธปิไตย 
(Separation of Powers) ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูของสงิคโปรไดกาํหนดให
ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ (Head of State)๑ มอีาํนาจแตงตัง้
นายกรัฐมนตรีใหทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารโดยเลือกบุคคลจาก
สมาชิกรัฐสภาประเภทที่มาจากการเลือกตั้ง (Elected members) 
เพ่ือจัดต้ังเปนคณะรัฐมนตรีทําหนาท่ีรับผิดชอบในแตละกระทรวง
โดยรับผิดชอบตอรัฐสภา๒

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

๑Constitution of the Republic of Singapore  1965; section 17(1). 
๒Parliament of Singapore, Parliament of Singapore, (Singapore, Parliament of Singapore: 2013), p. 23.

ตอนที่ ๑
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รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ตอนที่ ๑

จุลนิติ

 อยางไรก็ตาม แมวารัฐสภาของสิงคโปรจะไดรับอิทธิพลมาจากระบบรัฐสภาของอังกฤษ
แตก็มีความแตกตางท่ีรูปแบบรัฐสภากลับมีรูปแบบที่เปนสภาเดี่ยวท่ีเปนผลมาจากประวัติศาสตร
การมีรัฐสภาของสิงคโปรที่มีรากฐานมาจากองคคณะที่ปรึกษาเรียกวา “สภานิติบัญญัติ” (Legislative 
Assembly) ที่มีสภาเดียวนั่นเอง
 บทความตอนน้ีจะกลาวถึงความเปนมาทางประวัติศาสตรนับแตยุคอาณานิคมภายใต
การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษจนถึงยุคที่สิงคโปรเปนรัฐอธิปไตยซึ่งไดมีการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
เปนครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๖๕ ที่กําหนดใหมีรัฐสภาทําหนาที่องคกรฝายนิติบัญญัติอันที่มาและ
องคประกอบของสมาชิกรัฐสภาที่นาสนใจ

ประวัติความเปนมาของรัฐสภาสิงคโปร์
  
 องคกรท่ีมีสถานะและอํานาจหนาท่ีทางนิติบัญญัติของสิงคโปรมีขึ้นคร้ังแรกโดยรัฐบาลอังกฤษ
ในฐานะเจาอาณานคิม ในป ค.ศ. ๑๘๖๗ ในชือ่ “สภาทีป่รึกษานติบิญัญัต”ิ หรือ “Legislative Council” 
เพื่อเปนองคกรทางนิติบัญญัติในดินแดนอาณานิคมของขาหลวงอังกฤษในดินแดนสิงคโปร๓ จากน้ัน 
ในปลายป ค.ศ. ๑๙๕๓ รัฐบาลอังกฤษไดแตงต้ัง คณะกรรมการ Constitutional Commission 
ที่มี Sir George Rendel เปนประธาน เพื่อพิจารณาสถานะทางรัฐธรรมนูญของดินแดนสิงคโปร 
ผลการพจิารณาศึกษาไดปรากฏตอมาโดยขอเสนอใหจดัต้ัง สภานติบิญัญัต ิ (Legislative Assembly) 
ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยเสยีงขางมากของประชาชนและจดัใหมคีณะรัฐมนตรีเปนฝายบริหาร รฐับาลอังกฤษ
ไดใหความเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ (Rendel Proposals) และเปนพื้นฐานในการ
ยกรางรัฐธรรมนูญของสิงคโปรในเวลาตอมา การเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติคร้ังแรกไดจัดใหมีขึ้น
ในป ค.ศ. ๑๙๕๕ นั้น นับเปนปฐมบทของพัฒนาการทางการเมืองของสิงคโปรที่นาสนใจยิ่ง๔ 
 ในป ค.ศ. ๑๙๕๘ รัฐบาลอังกฤษไดเห็นชอบใหสิงคโปรปกครองตนเองโดยมีนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากการแตงตั้งของรัฐสภา และกําหนดใหมี “Yang di-Pertuan Negara” เปนประมุขของรัฐ 
(Head of State) 
 ใน ป ค.ศ. ๑๙๖๒ พลเมืองของสิงคโปรไดออกเสียงประชามติเห็นชอบใหรวมดินแดนกับ
สหพันธรัฐมลายา (Malaya)๕ ตอมา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๓ รัฐบาลอังกฤษไดลงนามใน 
Malaysia Agreement กบัรัฐบาลสหพันธรฐัมลายา ในการรวมมาเลเซียเขากับมลายา สงิคโปร ซาราวคั 
และซาบาห รวมเขาเปนมาเลเซยี๖ อยางไรกต็าม เมือ่พฒันาการทางการเมืองการปกครองของสงิคโปร
ไดมาถึงชวงเวลาสําคัญ ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๕ โดยผลของการประกาศ Republic of 

๓Ibid., p. 6. 
๔Ibid., p.6-7.
๕Government of Singapore, Singapore votes in the referendum on merger 1st Sep 1962 http://eresources.

nlb.gov.sg/history/events/b159b19a-9ff9-4e12-9e39-265bda31be5b.
๖Government of Singapore, Singapore becomes part of Malaysia 16th Sep 1963 http://eresources.nlb.gov.

sg/history/events/1dab53ea-788c-461c-acfb-ca625b974c9c.
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Singapore Independence Act ๑๙๖๕๗ สิงคโปรไดแยกตัวออกจากมาเลเซีย โดยมีสถานะเปน 
“รัฐอธิปไตย” ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในชื่อวา “Republic of Singapore” 
มปีระธานาธบิด ี (President) เปนประมขุของรฐั และเปลีย่นนามเรยีกขานสภานติบิญัญตั ิ (Legislative 
Assembly) เปน รัฐสภาแหงสิงคโปร “Parliament of Singapore”๘

 
ที่มาและองคประกอบ

 รฐัธรรมนญูแหงสาธารณรฐัสงิคโปร ค.ศ. ๑๙๖๕ กาํหนดใหรฐัสภาประกอบดวยสมาชกิรฐัสภา 
๓ ประเภท ไดแก๙ 
 ๑)   สมาชกิรฐัสภาทีม่าจากการเลือกตัง้ของประชาชนตามสัดสวนจาํนวนประชากรในเขต
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย Parliamentary Election Act ๑๙๕๔๑๐ 
ทั้งนี้ แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
      ก. สมาชิกรัฐสภาที่มาจากเขตเลือกตั้งแบบเขตผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว (Single-
Member Constituencies-SMCs)
      ข. สมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากเขตเลือกต้ังแบบกลุมผูสมัครรับเลือกต้ังหลายคน (Group
Representation Constituencies-GRCs) ไมเกิน ๖ คน ซึ่งมีขอกําหนดใหสมาชิกในกลุมทีมผูสมัคร
ตองมตีวัแทนจากกลุมชาตพินัธุสวนนอย เชน เชือ้ชาตมิาเลย อนิเดยี และชนกลุมอืน่ อยางนอย ๑ คน๑๑ 

 ๒)   สมาชิกรัฐสภาประเภทพรรคฝายคาน (Non-Constituency MPs -NCMPs)๑๒

    โดยสมาชิกรัฐสภาประเภทนี้มีขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในอันที่จะใหมีผูแทน
ของพรรคเสียงขางนอยเปนตัวแทนของประชาชนในรัฐสภา โดยกําหนดใหมีสมาชิกรัฐสภามาจาก
พรรคการเมืองท่ีไมไดรับเสียงขางมากในการจัดต้ังรัฐบาลซ่ึงไดรับคะแนนคิดเปนสัดสวนจํานวนรอยละ
สูงสุดเรียงลําดับ จํานวนทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๒ คน
 ๓)   สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี (Nominated MPs)๑๓

       โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสมาชิกรัฐสภาประเภทน้ีเพ่ือประโยชนในการรับฟงความคิดเห็น
ที่หลากหลายขึ้นจากสมาชิกที่มาจากผูทรงคุณวุฒ ิ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการสรรหาบุคคลเพ่ือ
แตงตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาจะคัดเลือกและเสนอชื่อใหประธานาธิบดีแตงตั้งจํานวนไมเกิน ๙ คน   

๗Kevin Tan Yew Lee “The Evolution of Singapore’s Modern Constitution: Developments from 1945
to the Present Day,” Singapore Academy of Law Journal, 1: 1–28, (1989), pp.16-17. 

๘Parliament of Singapore, Parliament of Singapore, p. 8. 
๙Constitution of the Republic of Singapore  1965; section 39. 
๑๐Inter-Parliamentary Union, Singapore Parliament,[online](2015), available from: http://archive.ipu.org/

parline/reports/2283_A.htm  [2018, Feb 1].  
๑๑Parliamentary Election Act 1954; section 8A. 
๑๒Constitution of the Republic of Singapore 1965; section 39(1)(b). and Parliamentary Election Act 

1954; section 52. 
๑๓Constitution of the Republic of Singapore  1965; section 39(1)(c).
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 อยางไรก็ดี โดยเหตุที่สมาชิกรัฐสภาประเภทนี้มิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
รฐัธรรมนญูจงึจาํกดัสทิธใินฐานะสมาชิกรฐัสภาไวหลายประการ เชน การมวีาระการดํารงตาํแหนงเพียง
กึง่หนึง่ของวาระการดาํรงตาํแหนงสมาชกิรฐัสภาประเภทอืน่ ตลอดจนไมมสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินญตัติ
ที่เกี่ยวของกับเรื่อง ตอไปนี้๑๔

      ก. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
      ข. รางกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป รางกฎหมายงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ 
      ค. รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน๑๕

      ง.  การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
      จ. การถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง
      ฉ. เหตุอืน่ตามท่ีรฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหงดการนับสมาชิกทีม่าจากการแตงตัง้ออกจาก
        การเปนองคประกอบ

 ในปจจบุนั รฐัสภาสงิคโปรชดุท่ี ๑๓ (Thirteenth Parliament) ประกอบดวยสมาชกิรฐัสภา
จาํนวนท้ังสิน้ ๑๐๐ คน มสีมาชิกรฐัสภาประเภทมาจากการเลอืกตัง้ ๘๘ คน สมาชิกรฐัสภาประเภท
พรรคฝายคาน (Non-Constituency MPs-NCMPs) จํานวน ๓ คน และประเภทที่มาจากการ
แตงตั้งโดยประธานาธิบดี จํานวน ๙ คน (Nominated MPs)๑๖

  
                  (โปรดติดตามตอนตอไป)

๑๔Constitution of the Republic of Singapore  1965; section 39(2).
๑๕Constitution of the Republic of Singapore  1965; section 68.
๑๖Parliament of Singapore, MEMBERS OF PARLIAMENT https://www.parliament.gov.sg/about-us/

structure/members-of-parliament.
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙

 “...การท่ีจะประกอบกิจใด ๆ ใหเจริญเปนผลดีน้ัน
ยอมตองอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะตอง

เปนผูมีจิตใจเมตตากรุณาไมเบียดเบียนผูอื่น และ

พรอมท่ีจะบําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวม

ตามโอกาสอีกดวย...”
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แนะนําเว็บไซต

เปนสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
จัดตั้ งขึ้ นตามพระราชบัญญัติศุ ลกากร
พุ ท ธ ศั ก ร า ช ๒ ๔ ๖ ๙ ( ป จ จุ บั น  คื อ 
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ .ศ .  ๒๕๖๐ )
มีภารกิจเ ก่ียวกับการจัดเก็บภาษี อากร
จากการนําสินคาเขาและสงสินคาออก การ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางศุลกากร โดยดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร
ตอกระทรวง การสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตและการสงออก และการปกปอง
ผลประโยชนของประเทศและประชาชน 

เปนสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีจากสินคา
และบริการเฉพาะอยางจากผูผลิตสินคาหลาย
ประเภท เรียกวา “ภาษีสรรพสามิต” 

ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะ
ท่ีเรียกเก็บจากสินคาและบริการบางประเภท
ซ่ึงมีเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระสูงกวาปกติ 
เชน สินคาที่หากบริโภคแลวอาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินคาและ
บริการที่มีลักษณะเปนของฟุมเฟอย หรือสินคา
ที่ไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากรัฐ หรือ
สินคาที่กอใหเกิดภาระตอรัฐบาลในการที่จะตอง
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหบริการ
ผูบริโภค หรือเปนสินคาที่กอใหเกิดมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพ่ือเปนรายไดใหรัฐบาลนําไป
บริหารประเทศ และทะนุบํารุงทองถิ่นตาง ๆ 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

¨ØÌÒÃÑμ¹�  Ç§É�¹ŒÍÂ  
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÍÒÇØâÊ
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จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนสวนราชการ
มีฐานะเปนกรมที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนผูรับผิดชอบ ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประสานงาน
และใหความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐอื่นใน
การศึกษาอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังเปน
องคกรหลักของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหาร
ระดับสูง หรือขาราชการท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกอง
ลงมา ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการครู พนักงานองคกร
มหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนขาราชการ และพนักงานหนวยงานของรัฐที่ จัดตั้ ง
ในรูปแบบพิเศษอื่น 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๕๑ เปนสวนราชการใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศในการสรางและพัฒนากําลังบุคลากรดานการวิจัยใหเพียงพอ
ตอความตองการของประเทศทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนาที่
มุงเนนการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันฯ น้ี
ทําหนาที่ เปนศูนยกลางการประสานงานใหสถาบันวิจัยหรือสถาบัน
การศึกษาทั้งในและตางประเทศทําความรวมมือดานการศึกษาหรือ
การวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
แกปญหาดานการผลิตและบริการของประเทศ

ตัวอยางที่เปนรูปธรรม เชน การพัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญและ
กําลังคนดานระบบขนสงทางราง การพัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญและ
กําลังคนดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอ และการพัฒนาเครือขาย
เชี่ยวชาญและกําลังคนดานชุดตรวจและเซ็นเซอร เปนตน 
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