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บรรณาธิการแถลง

 ในโอกาสศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ กองบรรณาธิการใคร่ขอนำาสารอำานวยพร 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักด์ิ  พอจิต  
รองประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง และนายนฑั  ผาสขุ เลขาธกิารวฒิุสภา ปฏบิติัหน้าทีเ่ลขาธกิาร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความปรารถนาดีมายังท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนักงานราชการในสังกัดสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนท่านผู้อ่านวารสารจุลนิติทุกท่าน
 สำาหรับ “จุลนติ”ิ ฉบบันี ้กองบรรณาธกิารได้พจิารณาเหน็ถงึความสำาคญัในประเดน็เกีย่วกบัการเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมาย (Access to Law) ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ ซ่ึงกำาหนดให้รัฐพึงดำาเนนิการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏบิติัตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง และการปฏรูิปประเทศ
ด้านกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๓) ซึ่งกำาหนดให้ในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย 
ได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย ซ่ึงในส่วนเป้าหมายนั้นคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายได้กำาหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
๑๐ ประการ และในประการที่ ๗ นั้น ได้กำาหนดว่า “มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวก 
และเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำาพิพากษา คำาวินิจฉัย หรือ 
การตคีวามกฎหมายให้ประชาชนเข้าถงึโดยสะดวก” นอกจากนีย้งัได้กำาหนดแนวทางการดำาเนนิการให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและผลอนัพงึประสงค์ดงักล่าว อาท ิกำาหนดให้หน่วยงานของรฐัมหีน้าทีร่วบรวมกฎหมายทีมี่อยู่
ในปัจจุบันให้ครบถ้วน และจัดหมวดหมู่เพ่ือทำาเป็นฐานข้อมูลกฎหมายกลางเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามา
สบืค้นได้ และกำาหนดให้มกีลไกในการจดัทำาประมวลกฎหมาย รวมทัง้กำาหนดให้มกีารจดัทำาคำาอธบิายกฎหมาย
และการจดัทำาคำาแปลและคำาอธบิายกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้กำาหนดให้มกีารเผยแพร่ให้ความรู้
ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงได้ทำาการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ 
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่องานด้านนติบิญัญตัขิองสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในประเด็นเรือ่ง “การปฏริปู
กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” จาก นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คนทีส่อง ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สงิคะเนต ิประธานคณะอนกุรรมการการจัดทำากฎหมายว่าด้วยการจดัทำา 
ประมวลกฎหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม และนางสุริศา  ไขว้พันธุ ์
ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยในส่วนบทความทางวิชาการ 
อื่น ๆ นั้น ใคร่ขอเสนอบทความเรื่อง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “หลักอิสระ” ในกระบวนการยุติธรรม 
โดย ดร.นำ้าแท้  มีบุญสล้าง และสำาหรับเนื้อหาในส่วนอื่นยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานในด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกมากมาย
 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูอ่้านทกุท่านทีไ่ด้กรณุาตดิตามผลงานของวารสาร “จลุนติ”ิ ด้วยดเีสมอมา  
ซึ่งเราพร้อมท่ีจะทำาหน้าท่ีคัดสรรบทความและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนำาเสนอแก่ผู้อ่านทุกท่านต่อไป 

    
                                                            กองบรรณาธิการ
                                                                                มกราคม ๒๕๖๒



 

                           

พระบรมราโชวาท

	 “...ในการท�างาน	ต้องระลึกถึงว่างานที่ท�าแต่ละฝ่ายก็ต้องท�าด้วยความตั้งใจที่สุด	 
เพื่อที่จะให้งานของส่วนรวมเป็นผลดี	 เป็นผลท�าให้บ้านเมืองและสังคมมีความมั่นคง	 ในวันนี้ 
มจี�านวนมากทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาความยตุธิรรม	ซึง่เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน
โดยตรง	ทัง้เป็นงานทีส่�าคญั	เพราะว่าถ้าไม่มคีวามยตุธิรรมในประเทศ	ไม่มกีารให้ความเป็นธรรม 
ก็ท�าให้การปกครองด�าเนนิไปไม่ได้	ท�าให้ระลกึถงึว่าเมือ่เรว็	ๆ 	นี้ได้พดูกบัผูท้ีอ่ยูฝ่่ายยตุธิรรมวา่	
มีความล�าบากในการพิจารณาคดีบางอย่าง	 เพราะว่าเราก็จะต้องท�าตามกฎหมายบ้านเมือง	 
แต่ว่าในการปกครองนั้นบางทีกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ถึงประชาชน	หลักที่ว่าทุกคนย่อมทราบ 
ถึงกฎหมายและต้องท�าตามกฎหมายนั้น	 รู ้สึกว่าบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมาย 
ไม่ถึงประชาชน	ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะทราบถึงกฎหมาย	แต่ว่าไม่มีทางที่จะทราบถึง 
กฎหมาย	 ในเรื่องนี้	 ก็มีข้อสังเกตว่าเป็นความผิดของประชาชน	ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น	 
ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิดของทางราชการที่ไม่สามารถที่จะน�ากฎหมายไปให้ถึงประชาชน	 
ผู้พิพากษานั้นบอกว่าไม่ใช่เรื่องของผู้พิพากษาหรือของทางศาลที่จะท�าการแก้ไขกฎหมาย 
หรอืแก้ไขวธิกีารต่าง	ๆ 	เป็นเรือ่งของทางราชการส่วนอืน่	ถ้าดตูามกฎหมายโดยตรงกเ็ป็นเรือ่งของ 
นติบิัญญัติ	ซึ่งพอดผีู้แทนราษฎรก็อยู่ในที่นัน้	เขาก็ยกมอืให้ว่าเป็นความผดิเสยีแล้ว	ความจรงิ
ที่จะขอ	อยากจะขอร้องว่า	แม้ผู้ใดจะอยู่ในหน้าที่ใดก็ล้วนเป็นผู้ใหญ่	 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
มาแล้ว	 ก็ขอให้ช่วยกันคิด	ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะแก้ไขกฎเกณฑ์อย่างไร	 เพื่อให้งานการ 
ทุกด้านได้ลุล่วงไปโดยดี	 โดยมีเหตุผลและโดยมีการสัมพันธ์กัน	 ถ้าเราต่างคนท�างาน	 
ก้มหน้าก้มตาท�าแต่ของตนเอง	บอกว่าเป็นระเบียบการของเรา	 ไม่ค�านึงถึงว่าเราจะช่วยกัน
อย่างไรเพื่อที่จะให้ระเบยีบการทัง้หมดสัมพันธ์กันดดี้วยความร่วมมอืทุกฝ่าย	บ้านเมอืงก็จะไป
ไม่ได้เรยีบร้อย	จงึขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้	ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่	 เป็นข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่	ถ้ามสีิ่งใด 
ทีด่บูกพร่อง	แม้จะไม่ใช่เรือ่งของตน	กข็อให้พจิารณาและปรกึษาหารอืกนั	เพือ่ทีจ่ะให้มกีารแก้ไข
ให้ได้	และให้งานลุล่วงไปโดยดยีิ่งขึ้น...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร
ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์แก่ข้าราชการ

ณ	พระต�าหนักจติรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดทีี่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๑๓
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	 เนือ่งในศภุวาระดถีิข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ผมขอเชญิชวนสมาชกิสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาต	ิข้าราชการ	ลูกจ้าง	และพนักงานราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที ่
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมจรรยา 
ที่เหมาะควร	ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ยึดมั่นตามหลักแห่งศาสนาที่ทุกท่าน
เคารพศรทัธา	เพือ่ประโยชน์ของชาตแิละประชาชน	ถวายพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์ 
พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
และสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ 
ทุกพระองค์	ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์	ทรงพระเกษมส�าราญ	 
พระบารมีแผ่ไพศาล	เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน	
	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของส�านักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา	ปฏบิตัหิน้าท่ีส�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิต่างได้ปฏบิตัหิน้าที่ 
ในภารกิจงานด้านนิติบัญญัติของประเทศชาติด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละ	อันเป็นผล 
ท�าให้ภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบรรลุผลส�าเร็จ 
ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ 
เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนสืบไป	
 ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	นี้	 ผมขออาราธนา 
อ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพที่ท่านเคารพนับถือ	 
ได ้โปรดดลบันดาลให้ท ่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ข ้าราชการ	 ลูกจ ้าง	 และ 
พนักงานราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	และครอบครัว	ตลอดจนพ่ีน้องประชาชน 
ชาวไทยทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ก�าลังสติปัญญา	และ
สัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาอันชอบด้วยธรรมทุกประการ

	 (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		วิชิตชลชัย)
																																	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารอ�านวยพร

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชติชลชยั 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒



 

	 เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	๒๕๖๒	กระผมขอกราบ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 พระสยามเทวาธิราช	 และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก	 
ได้โปรดดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ข้าราชการ	
ลูกจ้าง	พนักงานราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุข 
สิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล	 เจริญด้วยสติปัญญา	 คุณธรรมและความดี	 มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง	 ปราศจากทุกข์ภัยและภยันตรายใด	 ๆ	 เพ่ือเป็นพลังส�าคัญในอันที่จะร่วมกัน 
น�าพาประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนให้เจริญวัฒนาสถาพร	 มีความมั่นคง	มั่งค่ัง 
และยั่งยืน	ทั้งการเมืองการปกครอง	เศรษฐกิจ	และสังคมตลอดไป

																															(นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย)	
		 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง

สารอ�านวยพร

นายสรุชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒



 
 

	 เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 กระผมขอกราบอาราธนาคุณ 
พระศรีรัตนตรัยและพระคุณแห่งพระศาสดาของทุกศาสนา	 รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย 
ท่ีทกุท่านเคารพนบัถอื	ได้โปรดดลบนัดาลประทานพรให้สมาชกิสภานติบัิญญัตแิห่งชาต	ิข้าราชการ	 
ลกูจ้าง	และพนกังานราชการของส�านกังานเลขาธิการวุฒสิภา	ทกุท่าน	และครอบครวั	ตลอดจน 
พีน้่องประชาชนชาวไทยทกุคน	ประสบแต่ความโชคด	ีมคีวามสขุ	ปราศจากอปัุทวอนัตรายทัง้ปวง	 
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส	 คิดประสงค์จ�านงหมายส่ิงใด 
ที่ชอบประกอบด้วยธรรม	ขอให้สิ่งนั้นสัมฤทธิผลสมดังความปรารถนาทุกประการ	

																													(นายพีระศักดิ์		พอจิต)
		 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง

สารอ�านวยพร

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒



 

สารอ�านวยพร

นายนัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ผมในฐานะเลขาธิการวุฒิสภา															
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิต 
มายังท่านผู้อ่าน	“วารสารจุลนิติ”	 เพ่ือนข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการของส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและครอบครัวด้วยความรักยิ่ง
		 ในรอบปีที่ผ่านมา	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ	 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในด้านการตรากฎหมายทีม่คีวามส�าคญั 
ต่อการวางรากฐานการเมืองการปกครอง	การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง	ๆ	การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	การให้ค�าแนะน�าหรอืให้ความเหน็ชอบ 
ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งในองค์กรต่าง	 ๆ	 และการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย 
ได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	รวมทั้ง 
บทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	 ซ่ึงบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่างได้ร่วมแรงร่วมใจกัน 
ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความมุ่งม่ัน	ทุ่มเท	ตั้งใจ	และเสียสละ	ผมจึงขอชื่นชม 
และขอบคุณทุกท่านมา	ณ	 โอกาสนี้	 และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตน 
อย่างเตม็ก�าลงัความรู	้ความสามารถ	ร่วมกนัขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	และประเทศไทย	๔.๐	 
สูก่ารปฏบิตัใิห้บรรลผุลส�าเร็จตามเป้าหมายทีมุ่ง่หวงัไว้	ทัง้นี	้เพือ่ให้ส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา
เป็นองค์กรท่ีเป็นเลศิในการส่งเสริม	สนบัสนนุงานด้านนติิบญัญัติของชาต	ิเกิดผลในการขบัเคล่ือน 
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศชาติสืบไป
	 ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้	 ขออาราธนาอ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้ งหลายที่ท ่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให ้ท ่านผู ้อ ่านวารสารจุลนิ ติ	 
เพื่อนข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 และพนักงานราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน	 
ตลอดจนครอบครัว	ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์	 อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย	อันประกอบด้วย	อายุ	
วรรณะ	สุขะ	พละ	และมีความเจริญ	ก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไป

																															(นายนัฑ		ผาสุข)
																															เลขาธิการวุฒิสภา

		 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
 • บทนำาบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
   เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน
  เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” .............................................................................. ๑
 • นายพีระศักดิ์  พอจิต 
  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง .............................................................  ๔
 • นายวัลลภ  นาคบัว 
  ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ............................................ ๙
 • ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนต ิ
  ประธานอนุกรรมการการจัดทำากฎหมายว่าด้วยการจัดทำาประมวลกฎหมาย ...............  ๒๒
 • นางสุริศา  ไขว้พันธุ์  
  ผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ................................................................................ ๒๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒, วันที่ ๑๐, วันที่ ๑๖, วันที่ ๒๔, 
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ................................ ๓๗

บทความทางวิชาการ
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “หลักอิสระ” ในกระบวนการยุติธรรม
  โดย ดร.นำ้าแท้  มีบุญสล้าง ........................................................................................... ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ....................................................................................... ๖๗

๔ ๙

สารบัญ

๒๒
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย
  และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  ...................................................... ๘๑

แนะน�ากฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑. ........................................................................ ๙๗

สรุปค�าพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหา                                       
ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
 • คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
  เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
   มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน  ปรมัตถ์วินัย 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ 
   มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗ หรือไม ่......................................... ๑๒๙
 • บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑ 
  เรื่อง การออกคำาสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำาสั่ง
   เคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาก่อน. .................... ๑๓๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  เป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ................................................................. ๑๔๓

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ........................................ ๑๕๓

๒๘ ๘๑ ๑๔๓
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๑๘๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย .................................... ๑๖๑

สารพันปัญหากฎหมาย
 • การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่  ............................................................... ๑๗๑

เกร็ดกฎหมายน่ารู้
 • สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ 
  รถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ ๒๕๖๑ ............................. ๑๘๓

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
 • หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
  (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๓  ................. ๑๘๙

แนะน�าเว็บไซต์ 
 • ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (www.uddc.net), 
   บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด (www.taithailand.com),
   โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (https://nawatwithi.com) 
   และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/) ...................................................... ๑๙๓

สารบัญ

๑๖๑ ๑๘๙
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	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัไิว้ในหมวด	๔	หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย	

มาตรา	๕๐	(๓)	ให้บคุคลมหีน้าทีป่ฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยรฐัมหีน้าทีต้่องดแูล 

ให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 อย่างไรก็ดี	 การที่ประชาชน 

จะปฏบิตัติามกฎหมายได้กต่็อเมือ่เขารูว่้ากฎหมายได้ก�าหนดให้ต้องกระท�าหรอืห้ามกระท�า

สิ่งใด	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	หากประชาชนไม่อาจรับรู้ได้เลยว่ากฎหมายมีอยู่อย่างไร	

ก็คงไม่อาจกล่าวได้ว่าประชาชนกระท�าผิดกฎหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญา 

ซึง่ก�าหนดโทษส�าหรบัการกระท�าอนัเป็นความผดิ	และวางหลกักฎหมายทัว่ไปว่า	“บคุคล

ไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิด	(ignorance	of	the	law	is	no	excuse)”	

อันเป็นหลักการของระบบกฎหมายอาญาที่ให้สันนิษฐานว่าทุกคนต้องรู ้กฎหมาย	 

ซึง่ข้อสันนษิฐานดงักล่าวย่อมไม่อาจยอมรบัได้หากกฎหมายไม่อยูใ่นสภาพทีใ่ห้ประชาชน

สามารถเข้าถงึได้	และโดยทีก่ฎหมายอาจให้สทิธิหรอืก�าหนดหน้าทีแ่ก่ปัจเจกชน	จงึจ�าเป็น

ที่ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงกฎหมายเพื่อที่จะรับรู้ถึงสิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง	 

เช่นเดียวกัน	 กฎหมายท่ีก�าหนดหน้าที่แก่ประชาชนย่อมไม่มีประโยชน์หากประชาชน 

ไม่รูว่้ากฎหมายนัน้ก�าหนดหน้าทีใ่ดเอาไว้	และกฎหมายนัน้ย่อมไม่อาจบรรลวุตัถปุระสงค์ได้	

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ก�รปฏิรูปกระบวนก�รเข้�ถึงตัวบทกฎหม�ยของประช�ชน 
เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้อย่�งถูกต้อง 

ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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“ก�รปฏิรูปกระบวนก�รเข้�ถึงตัวบทกฎหม�ยของประช�ชนเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ
และปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้อย่�งถูกต้อง ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

2จุ ล นิิ ติ

	 จากความส�าคัญดังกล่าว	 ปัจจุบันจึงได้มีการน�าหลักการให้ประชาชนเข้าถึง 

ตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกมาบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๗๗	 วรรคหน่ึง	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	 ซึ่งก�าหนดให้รัฐพึงด�าเนินการให้ประชาชน

เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง	 ๆ	 ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ

ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	 และหมวด	 ๑๖	 การปฏิรูปประเทศ	 มาตรา	 ๒๕๘	 ค.	 

ด้านกฎหมาย	ก�าหนดให้ในการปฏิรปูประเทศด้านกฎหมาย	ให้มกีารพฒันาระบบฐานข้อมลู 

กฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก	 

และสามารถเข้าใจเนือ้หาสาระของกฎหมายได้ง่าย	ซึง่ในส่วนเป้าหมายน้ัน	คณะกรรมการ 

ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ก�าหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป

ประเทศด้านกฎหมาย	 ๑๐	 ประการ	 โดยในประการที่	 ๗	 ได้ก�าหนดว่า	 “มีกลไก 

ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย	 รวมทั้งพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย	 ค�าพิพากษา	 ค�าวินิจฉัย	 หรือการตีความกฎหมาย 

ให้ประชาชนเข้าถงึโดยสะดวก”	นอกจากน้ี	ยงัได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ดังกล่าว	 อาทิ	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที ่

รวบรวมกฎหมาย	 กฎ	 หนังสือเวียน	 แนวปฏิบัติ	 ค�าสั่ง	 และมติคณะรัฐมนตรี	 รวมถึง 

ค�าพิพากษา	 ค�าวินิจฉัยและความเห็นของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ซ่ึงวางระเบียบแบบแผน 

ในการปฏิบติัราชการและการตีความกฎหมายซึง่มผีลกระทบต่อประชาชนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

ให้ครบถ้วน	และจดัหมวดหมูเ่พ่ือท�าเป็นฐานข้อมลูเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามาสบืค้นได้	 

โดยก�าหนดให้มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเช่ือมต่อถึงกันผ่านระบบกลางดังกล่าวได้โดยสะดวก	และต้อง

วางระบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง

และคุ้มครองข้อมูล	 เพื่อให้ระบบช่วยหน่วยงานในการร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 

ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 นอกจากน้ี	 เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการตรากฎหมาย 

ข้ึนบังคับใช้เป็นจ�านวนมาก	 โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งอาจกระจัดกระจาย 

อยู ่ในกฎหมายหลายฉบับทั้งระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติซ่ึงเป็นอุปสรรค 

และภาระแก่ประชาชนในการสืบค้นกฎหมายหลายฉบับ	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกฎหมายจึงได้ก�าหนดให้มีกลไกในการจัดท�าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมาย

ที่มีหลักการและสาระส�าคัญในเรื่องเดียวกันมาบัญญัติไว้ด้วยกัน	 โดยจัดโครงสร้าง 

ของบทบญัญตัใินส่วนต่าง	ๆ 	ขึน้ใหม่เป็นหมวดเป็นหมูแ่ละมคีวามเชือ่มโยงอย่างเป็นระบบ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงและเอื้อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น	 อีกทั้ง
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เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย	 

จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าค�าอธิบายกฎหมายส�าหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู ่ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายนั้นได้ดียิ่งขึ้น	 และ 

ยงัได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าค�าแปลกฎหมายในฐานข้อมลูทีร่วบรวมไว้และค�าอธบิายกฎหมาย 

เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียนเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้แก่ชาวต่างประเทศ	 นอกจากน้ี	 ได้ก�าหนดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย 

ให้แก่ประชาชนโดยใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ทกุช่องทาง	รวมถงึจัดให้มกีารอบรมวธิกีารเข้าถึง

ระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	

	 ดังน้ัน	 เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายในประเด็นที่ เกี่ยวกับ 

การด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมายดงักล่าว	ทางกองบรรณาธกิารวารสารจลุนติ ิ

จึงได้ด�าเนินการสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะและ 

ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง	 “การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึง 

ตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้ 

อย่างถกูต้อง ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู”		จากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 

ทีเ่กีย่วข้อง	อนัประกอบด้วย	นายพรีะศกัดิ ์  พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิคนทีส่อง	 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด   สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการการจัดท�ากฎหมายว่าด้วย

การจัดท�าประมวลกฎหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม 

นางสรุศิา  ไขว้พนัธุ ์ผูอ้�านวยการฝ่าย	ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ทัง้นี	้เพือ่ให้ทราบถงึความส�าคญัของหลกัการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึตวับทกฎหมายต่าง	ๆ  

ได้โดยสะดวก	ตามมาตรา	๗๗	ของรฐัธรรมนูญ	(Access	to	Law)	แนวทางการด�าเนนิการ 

ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย	 

สาเหตสุ�าคญัของปัญหาและอปุสรรคทีเ่ป็นข้อจ�ากดัการเข้าถงึตวับทกฎหมายของประชาชน	 

และรูปแบบของการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ตัวบทกฎหมายได้ของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ความคบืหน้าการด�าเนนิการขับเคลือ่น 

การปฏริปูประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่ก่ียวกับการเข้าถงึตวับทกฎหมายของประชาชน 

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาหรือจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนทั่วไป 

สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง	 ๆ	 ได้โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

ได้โดยง่ายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 โดยท่านผู้อ่านสามารถศึกษาและติดตาม 

รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติ	ฉบับนี้.
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เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ๒

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายพีระศักด์ิ  พอจิต๑

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง
“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความส�าคัญ
อย่างไร

นายพรีะศกัดิ ์พอจติ : ในอดตีทีผ่่านมานัน้มหีลกักฎหมาย 
ที่ผู ้บังคับใช้กฎหมายมักจะนิยมใช้เป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธ 
ความไม่รู ้กฎหมายของประชาชน ซึ่งท่านทั้งหลายคงจะเคย
ได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วส�าหรับค�ากล่าวที่ว่า “บุคคลไม่อาจ
อ้างความไม่รู ้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิด” หลักการดังกล่าวน้ี  
เป็นบทสันนิษฐานทางกฎหมายที่มุ ่งส่งเสริมหลักความมั่นคง 
แน่นอนของกฎหมายมากกว่าการอ�านวยความยุติธรรมตาม 
ความเป็นจรงิ โดยมปีระชาชนจ�านวนมากทีย่งัเข้าไม่ถงึความยตุธิรรม 
ด้วยบทสันนิษฐานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและ 
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้
ก�าหนดหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายได ้
อย่างถูกต้อง” ดังที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง ความว่า  
“รัฐพึง ...ด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” ประกอบกับหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๓) ได้บัญญัติให้ “พัฒนา 

๑ 
ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เนติบัณฑิตไทย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง. 
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ระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย 
ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจเนือ้หาสาระของกฎหมายได้ง่าย” จากหลกัการดงักล่าว ท�าให้หน่วยงานของรฐั 
จะต้องด�าเนินการปฏิรูปด้านกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมาย 
ได้โดยสะดวก มรีปูแบบในการน�าเสนอกฎหมายทีป่ระชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ทัง้น้ี เพือ่ให้ประชาชน 
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�าคัญของปัญหา
และอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ากัดการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน และท่ีผ่านมา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้ในรูปแบบวิธีใดบ้าง

นายพีระศักดิ์ พอจติ : สาเหตุส�าคัญที่เป็นข้อจ�ากัดการเข้าถึงกฎหมายของประชาชนนั้น 
ได้แก่ การท่ีกฎหมายของบ้านเมืองเรามีอยู่เป็นจ�านวนมากจนไม่อาจรู้ได้โดยแน่ชัดว่ากฎหมายที่ยัง 
มผีลใช้บงัคบัอยูน่ัน้มจี�านวนทัง้สิน้ก่ีฉบบั และกฎหมายก็มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ข้ึนตลอดเวลา ซึง่ในบางกรณี 
การวินิจฉัยข้อเท็จจริงหนึ่งอาจต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ และอาจต้องใช้ทั้งที่เป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่ประชาชนหรือแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
จะทราบได้ นอกจากนี้ กฎหมายอาจเข้าถึงได้ยากเน่ืองจากภาษาและส�านวนในการร่างกฎหมาย  
รวมไปถึงโครงสร้างของกฎหมายซึ่งยากต่อการท�าความเข้าใจหรือการค้นหาตัวบทกฎหมาย ตลอดจน
การขาดฐานข้อมูลกฎหมายที่สามารถอ�านวยความสะดวกต่อการค้นหากฎหมายได้โดยสะดวกและ 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กฎหมายได้ 
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 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูลข่าวสาร หรือแหล่งให้ความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง  
เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างจากข้อมูล
ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเมื่อประชาชนเหล่านี้มีปัญหาทางกฎหมายก็มักจะสอบถาม 
จากผูน้�าท้องถิน่ หรอืผูน้�าชมุชนทัง้ทีเ่ป็นทางการ เช่น ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
เป็นต้น และผู้น�าที่ไม่เป็นทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในท้องถิ่น หรือข้าราชการในท้องที่  
แต่โดยที่บุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นนักกฎหมาย จึงท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของประชาชน อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอย่างเพียงพอ

 ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติให้ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภาต่อไป ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นองค์กรผู ้ใช ้อ�านาจด้านนิติบัญญัติ 
ของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา ๕ ปีเศษท่ีผ่านมา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นจ�านวนมากมายหลายฉบับ ซึ่งจาก 
ข้อมูลสารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑ ปรากฏว่า 
มีร่างพระราชบญัญติัทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ จ�านวน ๓๔๑ ฉบบั โดยได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�านวน ๓๑๐ ฉบับ และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จ�านวน ๓๐๘ ฉบับ 
ทั้งนี้ สามารถจ�าแนกประเภทกฎหมายได้ ดังนี้ 

   กฎหมายใหม่ ปรับปรุงกฎหมายเดิม แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ยกเลิกกฎหมาย
 ๙๓ ฉบับ ๕๓ ฉบับ ๑๙๑ ฉบับ ๔ ฉบับ

 ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีความส�าคัญในการปฏิรูปประเทศ
ผ่านการตรากฎหมาย ซึ่งสภานิติบญัญัติแห่งชาตไิด้เข้ามามีบทบาทส�าคญัในการแกไ้ขปัญหาการเขา้ถึง
ตวับทกฎหมายของประชาชนได้เป็นอย่างด ีโดยเริม่ตัง้แต่การช�าระสะสางเพือ่ให้มกีฎหมายเท่าทีจ่�าเป็น 
การตรากฎหมายด้วยภาษาสามัญเป็นภาษากฎหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  
การลดทอนภาษาในทางเทคนิคต่าง ๆ  ทีไ่ม่จ�าเป็นลง และสิง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่าการตรากฎหมาย 
คือ การท�าให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายเพ่ือน�าไปปรับใช้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการ
ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในทีน้ี่ผมจะขอกล่าวถงึ “โครงการสมาชกิสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตพิบประชาชน” ซึง่ผมได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการ และได้ใช้โอกาสในการลงพ้ืนที ่
ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในการเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอ�านาจ
ของสภานติิบญัญติัแห่งชาติ เพือ่ให้ประชาชนได้รบัรูว่้าสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตคิอือะไร มบีทบาทหน้าที่
และอ�านาจอย่างไร และประชาชนจะพึ่งพาสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๑
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มติย่อ) ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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ได้อย่างไร โดยในการไปพบปะพ่ีน้องประชาชนดงักล่าวสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติได้มกีารบรรยาย 
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะท�าให้ประชาชนได้มีโอกาส 
เข้าถงึกฎหมาย มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึสทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมาย และสามารถน�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้  
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจนครบทั้ง ๗๗ จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  การด�าเนนิการโครงการสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิบประชาชน นัน้ เป็นการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ  ได้มีช่องทางในการสือ่สารกับสภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิพือ่ส่งต่อให้แก่รฐับาล
เก่ียวกับปัญหาและความเดือดร้อนของตนเองและชุมชน และเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ตามแนวคิดของโครงการที่ก�าหนดไว้ว่า “สะท้อน
ปัญหา น�าพาแก้ไข ห่วงใยประชา” ส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานด้านนติบิญัญตัขิองสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
ให้ประชาชนได้รับรู ้รับทราบและเผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนนั้น ได้มีการ 
จัดท�าเอกสารสรุปผลงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระส�าคัญประกอบด้วย 
สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบญัญติัของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ การจ�าแนกประเภทพระราชบญัญตั ิ
ทีผ่่านการพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและสรปุสาระส�าคญัของพระราชบญัญตัทิีผ่่านการพจิารณา 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และอ�านาจด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนได้รับทราบ 
สาระส�าคัญของกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบัญญัตขิองสภานิติบญัญติัแห่งชาต ิและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราขึ้นซึ่งจะน�าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไป

จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

นายพรีะศกัด์ิ พอจติ : ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่ากฎหมายของประเทศไทยเรานัน้มเีป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งแม้แต่นักกฎหมายเองก็ยังไม่อาจรู้ได้ว่ามีกฎหมายในเรื่องอะไรบ้าง และมีจ�านวนทั้งหมดก่ีฉบับ  
จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ประชาชนทั่วไปจะไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย การอ้างหลักกฎหมายว่า 
“บุคคลไม่อาจอ้างความไม่รูก้ฎหมายเพือ่ให้พ้นผิด” เพือ่จ�ากัดสทิธิเสรภีาพของประชาชนดงัเช่นทีเ่คย
ปฏบิตักินัมาแต่ในอดีตนัน้ จงึเป็นการกระท�าทีอ่าจจะขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และเป็นการกระท�าทีใ่ช้บงัคบัไม่ได้ในปัจจบุนั ดงัน้ัน จงึเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายได้โดยง่ายและอย่างสะดวก รวดเรว็ โดยมีการน�าเสนอ 
กฎหมายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หรอื 
รูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ในประการต่าง ๆ  
ตามที่กฎหมายก�าหนด และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏริปูด้านการรบัรูก้ฎหมายของประชาชนตามหลกัการทีบ่ญัญติัไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
คอื “เข้าถงึ เข้าใจ และปฏบิตัติามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง” อันเป็นหลกัการทีส่�าคญัของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สุดท้ายนี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคดิเหน็ในการตรากฎหมายของรฐัโดยเริม่ตัง้แต่ในชัน้การรับฟังความคดิเหน็ของร่างกฎหมาย รวมทัง้ 
ในชัน้การพจิารณากฎหมายของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิทัง้น้ี เพ่ือทีจ่ะเป็นการสร้างความรบัรูแ้ละเข้าใจ
กฎหมายร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
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วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ส�านักงานกิจการยุติธรรม

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑
ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เคยด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการอิสระ 
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองชาติ (คอป.) รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม.

นายวัลลภ  นาคบัว๑

ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความส�าคัญ
อย่างไร และหากจะเปรยีบเทยีบกบัแนวทางการด�าเนนิการ
ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น เป็นอย่างไร

นายวัลลภ นาคบัว : การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
โดยเฉพาะมาตรา ๗๗ นอกจากจะน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง 
ครัง้ส�าคัญต่อการปฏริปูโครงสร้างการจดัท�ากฎหมายในประเทศไทย 
ทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหาเพื่อให้มี “กฎหมายที่ดี”  
ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ 
ต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ  
ท่ีมหีน้าท่ีเสนอกฎหมาย ให้มหีน้าท่ีต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีตนเองรับผิดชอบให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง อันถือเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัแนวความคดิในการสร้างการรบัรูด้้านกฎหมาย
ให้กับประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท�ากฎหมาย
ทกุขัน้ตอน ตามความทีป่รากฏในมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง  
ซึ่งบัญญัติว่า

“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ หรอืการประกอบ 
อาชพีโดยไม่ชักช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ 
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรบัฟังความคิดเหน็ 
และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอน  
เม่ือกฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว รฐัพงึจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด
โดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”

ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน การท�าให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึกฎหมายนัน้ สามารถกระท�าได้โดยสะดวกและรวดเรว็ผ่านช่องทางสารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ  
ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า หลักการที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ในการก�าหนดให้ประชาชนสามารถ  
“เข้าถึงและเข้าใจ” กฎหมายนัน้ นอกจากหน้าท่ีของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะต้องจัดให้ประชาชนเข้าถงึได้ 
โดยง่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แล้ว “ความสามารถที่จะเข้าใจกฎหมาย” ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะหากเข้าถึง แต่ไม่เข้าใจ ก็อาจน�าไปสู่การกระท�าผิดเพราะความไม่รู้ได้ เนื่องจาก
ภาษากฎหมายเป็นภาษาเฉพาะทางทีเ่ข้าใจกนัดเีฉพาะในกลุม่นกักฎหมาย แม้กระนัน้กต็าม หลายครัง้ 
นักกฎหมายเองก็ยังมีการตีความแตกต่างกัน “ภาษากฎหมาย” จึงเป็นเรื่องยากส�าหรับประชาชน 
ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อีกทั้งบางประเด็นมีการเชื่อมโยงและเป็นเงื่อนไข
ซึ่งกันและกันหลายมาตรา ซึ่งหากอ่านไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรวจตราให้ละเอียดรอบคอบก็อาจท�าให้ 
เกิดความเข้าใจผิด ตีความไม่ถูกต้อง และไม่สามารถน�าไปปรับใช้ให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ 
นอกจากน้ี ประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ในชนบทห่างไกลหรือไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจัดหาทนายความ
หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก็อาจไม่มีความรู้หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้ “ความไม่รู้
กฎหมาย” ดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้ประชาชนกระท�าผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้ง
เป็นการเปิดช่องให้มกีารทจุรติของเจ้าหน้าท่ีรฐั อนัท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ระหว่างบคุคลท่ีมฐีานะ 
เอือ้อ�านวยให้สามารถเข้าถึงกฎหมายกับประชาชนท่ีมฐีานะยากจนซ่ึงไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลดงักล่าว 

ภายใต้เจตนารมณ์ของมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย มิได้มีเป้าหมายเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่ยังก�าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
รวมถงึค�าพพิากษา ค�าวนิจิฉยั และความเหน็ของหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงวางระเบียบแบบแผนในการปฏบิตั ิ
ราชการและการตคีวามกฎหมายซึง่มผีลกระทบต่อประชาชนทีม่อียูใ่นปัจจบุนัให้ครบถ้วน และจดัหมวดหมู ่
เพ่ือท�าเป็นฐานข้อมลูเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาสบืค้นได้ด้วย ทัง้นี ้โดยก�าหนดให้มรีะบบ “ฐานข้อมลู 
กฎหมายกลาง” ของประเทศที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อถึงกันได ้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องวาง “ระบบการเข้าถึงข้อมูล” ให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัย 
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ในการเข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถช่วยหน่วยงานในการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มีการจัดท�าค�าอธิบายกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายนั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการด�าเนินการของต่างประเทศพบว่า ได้ให้ความส�าคัญ 
ต่อหลักการพัฒนากฎหมายที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน และค�านึงถึงการเข้าถึงตัวบท 
ของกฎหมายของประชาชนเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากแนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดท�าประมวล
กฎหมายแบบใหม่” เพือ่แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกฎหมายอย่างเป็นรปูธรรม โดยมตีวัอย่างของประเทศ
ที่ส�าคัญ ๆ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ

• ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดในการจัดท�าประมวลกฎหมายแบบใหม่เพื่อบูรณาการกฎหมาย 

และแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกฎหมายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด โดยนักกฎหมายที่ท�างาน
เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจที่เห็นความส�าคัญของการมีเอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ ์
และชัดเจนส�าหรับค้นคว้ากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ของตน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดว่า 
การจัดท�าประมวลกฎหมายถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูประบบราชการและพัฒนาระบบ 
บริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิดว่า “การจัดท�าประมวลกฎหมายเป็นการท�าให้
กฎหมายเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะท�าให้การบริหารจัดการองค์กรของรัฐมีประสิทธิภาพ 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการด�าเนินงานของภาครัฐ”

ปัจจุบัน องค์กรกลางที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและควบคุมคุณภาพการจัดท�าประมวล
กฎหมายของฝร่ังเศส คือ “คณะกรรมการก�ากับดูแลการจัดท�าประมวลกฎหมาย” (commission 
superieur de codification) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีองค์ประกอบจากหน่วยงาน 
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ด�าเนินการภายใต้แนวคิดว่า “การจัดท�าประมวลกฎหมาย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายและเข้าใจกฎหมายโดยง่าย 
อันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชน เพื่อจะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไว้อย่างแท้จริง” ประกอบกับช่วยลดความซับซ้อนของกฎหมาย เพราะต้องมีการจัดหมวดหมู ่
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

อย่างเป็นระบบ และต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีการแก้ไขหลักการและเนื้อหาสาระ 
ของกฎหมาย อาท ิ“ประมวลกฎหมายการเกษตร” ได้รวบรวมไว้ทัง้เรือ่งการพฒันาและการจัดรปูทีด่นิ
เพือ่การเกษตรกรรม เรือ่งสุขอนามยัสัตว์ การคุม้ครองพชื การคุม้ครองสิง่แวดล้อม การท�าเกษตรกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม องค์กรวิชาชีพเกษตรกร ผลผลิตการเกษตร 
และตลาดการเกษตร การคุม้ครองแรงงานและสวสัดกิารสงัคมของเกษตรกร การศกึษาและการฝึกอบรม 
วิชาชีพการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งน้ี การจัดท�า
ประมวลกฎหมายนั้น อาจแก้ไขปรับปรุงรูปแบบหรือถ้อยค�าที่ล้าสมัย หรือตัดถ้อยค�าที่ซ�้าซ้อน รวมทั้ง
อาจปรับปรุงรูปประโยคและถ้อยค�าส�านวนต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ซึ่งส่งผลให้ประมวลกฎหมายนั้น
มีเอกภาพ อันเป็นผลพลอยได้จากการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะด�าเนินการจัดท�าหนังสือเวียนเพื่ออธิบายสาระส�าคัญ 
ของบทบัญญัติต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.legifrance.gouv.fr  
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลที่ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่ประชาชน

• สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบ common law ซึ่งไม่มีการจัดท�ากฎหมาย 

เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศไทย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรากฎหมายในกระบวนการ 
นติิบัญญัติทีม่ากขึน้ได้สร้างปัญหาให้แก่ประชาชนในการตดิตามร่างกฎหมาย และไม่สามารถทราบได้ว่า 
กฎหมายนัน้ถกูแก้ไขปรบัปรุงไปแล้วหรอืไม่ สหรฐัอเมรกิาจึงได้จัดท�า “ประมวลกฎหมายสหรฐัอเมรกิา” ขึน้ 
โดยน�ากฎหมายที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและถาวรมารวบรวมและจัดท�าเป็นประมวลกฎหมาย 
ตามเนื้อหาสาระของกฎหมาย พร้อมทั้งจัดโครงสร้างใหม่และยกเลิกบทบัญญัติที่ล้าสมัยออกไป

ปัจจุบัน องค์กรกลางที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและควบคุมคุณภาพการจัดท�าประมวล
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ “ส�านักงานคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย” (off ice of law 
revision counsel) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในสภาผู้แทนราษฎร ท�าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุง
ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความเป็นกลางเกี่ยวกับประเด็น 
ของนโยบายทางนติบิญัญตัทิีร่ฐัสภาเป็นผูพิ้จารณา โดยการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีมผีลใช้บงัคบัอยูน้ั่น 
จะไม่เปล่ียนแปลงสาระส�าคัญที่เป็นหลัก ซึ่งมีทั้ง “การรวบรวมกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ” 
(compilation) คือ การรวบรวมกฎหมายทีไ่ม่มสีถานภาพเป็นกฎหมาย เช่น บทบญัญตัเิก่ียวกับต่างด้าว
และการถือสัญญา และบทบัญญัติเกี่ยวกับชาวอินเดียนแดง เป็นต้น และ “การรวบรวมกฎหมาย 
อย่างไม่เป็นทางการ” หรือ “การจัดท�าประมวลกฎหมาย” ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวบรวมไว้เป็นหมวด  
(title) ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๕๐ หมวด อาทิ หมวดทั่วไปว่าด้วยประธานาธิบดี ธงชาติและตราต�าแหน่ง 
ของรัฐบาล กองทัพ และเจ้าหน้าที่ชายฝั่ง เป็นต้น โดยส�านักงานคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
จะต้องจดัท�าข้อมลูเปรยีบเทยีบ ทีม่าของบทบัญญตั ิและแหล่งข้อมลูอ้างองิ รวมทัง้ข้อสังเกตต่อการแก้ไข
อย่างละเอยีด ทัง้นี ้เม่ือมีการจดัท�าบทบญัญตัแิละประมวลกฎหมายแล้ว ส�านักงานคณะกรรมการแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมายจะต้องน�าข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งค�าอธิบายและเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เผยแพร ่
บนเว็บไซต์ www.uscode.house.gov ด้วย
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นอกจากนี้ ในบางประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ได้ก�าหนดเรื่อง “การใช้ภาษาในกฎหมาย” 
ไว้เป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อก�าหนดให้หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายซึ่งจัดท�าบทวิเคราะห์ 
ผลกระทบทางกฎหมาย หรอื RIA ต้องสอบถามผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนถงึภาษาทีใ่ช้ในกฎหมาย
ด้วยว่า มคีวามถกูต้องและชัดเจนหรือไม่ มกีารใช้ถ้อยค�าใด ๆ  ทีต้่องอาศัยการตคีวามหรอืไม่ และภาษา
ที่ใช้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายหรือไม่ 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�าคัญของปัญหา 
และอปุสรรคทีเ่ป็นข้อจ�ากดัในการเข้าถงึตวับทกฎหมายของประชาชน และทีผ่่านมาภาครฐั
ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืหรอืส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้าถงึตัวบทกฎหมาย
ได้ในรปูแบบวธิีใดบ้าง

นายวัลลภ นาคบัว :  ในรอบทศวรรษทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่าความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
และการสื่อสารได้น�ามาสู่รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซ่ึงรวมถึง 
ข้อมูลด้านกฎหมาย ดังนั้น สาเหตุส�าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ากัดต่อการเข้าถึงตัวบท 
กฎหมาย จึงมีที่มาจากสาเหตุหลักที่ส�าคัญ ๒ ประการ คือ เรื่อง “เนื้อหาและรูปแบบของกฎหมาย 
ที่จะน�าเสนอ” และ “แนวทางหรือวิธีการน�าเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมายท่ีจะน�าเสนอไปสู่ 
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเทคโนโลยี” ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อ 
ของผู้ที่มีความรู้กฎหมาย

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทาง 
การเผยแพร่กฎหมายเพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครฐัตามที ่“คณะกรรมการพฒันา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” หรือ “กพยช.” เสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มี 
หรอืปรบัปรงุกฎหมายต้องจดัส่งแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมาย เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐไปยังส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ 
ของ กพยช. เมื่อกฎหมายนั้น ๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ส�านักงานกิจการยุติธรรม
ท�าหน้าที่เป็น “ศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย” 

ทั้งนี้ แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
ดังกล่าวเน้นในทกุบรบิท ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาของกฎหมาย กลุม่เป้าหมาย สือ่หรอืช่องทางในการเผยแพร่ 
และการก�าหนดหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีในการเผยแพร่กฎหมาย รวมทัง้การติดตามและประเมนิผล กล่าวคือ

๑. กรอบของกฎหมายที่มีความส�าคัญซึ่งจะต้องเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย 
    กรอบที่ ๑ กฎหมายใหม่และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    กรอบที่ ๒  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
    กรอบที่ ๓  กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ และ
    กรอบที่ ๔  กฎหมายที่สื่อมวลชนควรรู้
๒. กลุม่เป้าหมาย ต้องก�าหนดกลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจน เพือ่ให้สามารถก�าหนดช่องทางและวธิกีาร 

เผยแพร่ที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
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    (๑) กลุ่มผู้ใช้กฎหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้เสนอกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานผูม้บีทบาทร่วมในการเผยแพร่
กฎหมาย

    (๒) กลุ่มผูป้ฏิบตัติามกฎหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทีม่คีวามสามารถในการเข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ  
เด็กและเยาวชน ครูหรือผู้ปกครอง และนักสื่อสารมวลชน

๓. สื่อหรือช่องทางในการด�าเนินการเผยแพร่กฎหมาย เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร จึงก�าหนดวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลหรือ
สารสนเทศให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ผ่าน ๔ ช่องทาง ดังนี้

    (๑) การเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
    (๒) การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นต้น 
    (๓) การจัดโครงการหรือกิจกรรม เช่น การให้ความรู้ผ่านผู้น�าเครือข่ายในชุมชนต่าง ๆ  

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง หรือศูนย์ด�ารงธรรม การให้ความรู้ทางกฎหมาย 
ในโรงเรียน การสร้างเครือข่ายกับสถาบันและบุคลากรทางการศึกษา เช่น คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) การจัดหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน และการจัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น และ

    (๔) โฆษกประจ�ากระทรวงหรือหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์เน้ือหาของกฎหมาย  
โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ของกระทรวงหรือหน่วยงาน เป็นต้น

๔. หน่วยงานที่มีบทบาทในการเผยแพร่กฎหมาย นอกจากจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเสนอกฎหมายแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย 
และมีบทบาทร่วมหรือสามารถด�าเนินการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายด้วย ซึ่งหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทร่วมดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้
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    (๑) หน่วยงานผู้เสนอกฎหมายหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
    (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
    (๓) หน่วยงานผู้มีบทบาทร่วมในการเผยแพร่กฎหมาย 
    (๔) หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการใช้กฎหมาย และ 
    (๕) สื่อมวลชน 
๕. การติดตามและประเมินผล การด�าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้าง

การรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือก�ากับดูแล
การท�างาน และให้หน่วยงานทราบถึงผลการด�าเนินงาน รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
โดยแนวทางในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

    (๑) การก�าหนดตัวช้ีวัดความส�าเรจ็ในการด�าเนินการเผยแพร่กฎหมาย เพือ่เป็นการตดิตาม 
และประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
ผลการด�าเนินการต่อไป

    (๒) การติดตามผลการด�าเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านกิจกรรม โดยต้องด�าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

    (๓) การตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 
เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น

    (๔) การรวบรวมและสรุปผลการด�าเนนิการเผยแพร่กฎหมาย และรายงานผลการด�าเนินการ
ในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดส่งตัวอย่างผลผลิตในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น โปสเตอร์ 
และวีดิทัศน์ เป็นต้น มายัง “ส�านักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    ส�าหรับการติดตามและประเมินผลดังกล่าว หน่วยงานที่ด�าเนินการจะต้องพิจารณาก�าหนด 
ตวัชีวั้ดทีส่ามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การเผยแพร่กฎหมายประสบความส�าเรจ็จรงิหรือไม่ ซึง่อาจประเมินได้ 
จากการเข้าถึงข้อมูลของประชน (Reach) การตระหนักรู ้ (Awareness) ความรู ้ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการแก้ปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบทางกฎหมาย 
(Solve Solution) 

ทั้งนี้ ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินการ ดังนี้ 
๑. หน่วยงานผูเ้สนอกฎหมาย เมือ่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงาน

ของรัฐที่เป็นผู้เสนอกฎหมายด�าเนินการ ดังนี้
    ๑.๑ จัดท�าแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชน 

และหน่วยงานภาครฐั (Law Acknowledgement Monitoring Platform I : LAMP 1) ภายใน ๑๕ วนั
    ๑.๒ ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการเผยแพร่กฎหมายภายใน ๖๐ วัน
    ๑.๓ รายงานผลการด�าเนินการตามแบบรายงานการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู ้
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ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครฐั (Law Acknowledgement Monitoring Platform II : LAMP 2)  
ภายใน ๑๒๐ วัน

๒.	ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม	 เป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับ 
และติดตามการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

    ๒.๑ จัดท�าฐานข้อมูลกฎหมาย (กฎหมายที่ประกาศใช้ตามกรอบกฎหมายทั้ง ๔ กรอบ)
    ๒.๒ รวบรวมผลผลิตที่ได้จากการเผยแพร่กฎหมาย เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นภาพ คู่มือ

การปฏบิตังิาน ส่ือสิง่พมิพ์อืน่ ๆ  วีดทิศัน์ หรอืสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นรปูแบบเอกสาร หรอืไฟล์ดจิิทลั
ที่สามารถเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ URL ได้ทันที เป็นต้น

    ๒.๓ ก�ากบั ตดิตาม และประมวลผล ตามแบบรายงานทีห่น่วยงานผูเ้สนอกฎหมายจัดส่งมา 
     ๒.๔ จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงานตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ทั้งนี้ เพ่ือให้แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ภาครฐัตามมตคิณะรฐัมนตรมีปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ส�านกังานกิจการยตุธิรรมได้มกีารด�าเนนิการต่าง ๆ   
ดังนี้

๑.		กำรจัดท�ำเว็บไซต์	 “รู้กฎหมำย”	 (http://lamp.oja.go.th) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม
และเผยแพร่กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการเผยแพร่เสียงบรรยาย วิดีโอ แผ่นพับ  
วารสาร และอินโฟกราฟิก (infographic) ต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ หรือวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นมา มีกฎหมายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นจ�านวนกว่า ๑๒๐ ฉบับ สื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ๔๘ เร่ือง เสียงความรู้กฎหมาย ๑๐๐ ตอน และบทความ  
๑๑ เรื่อง เป็นต้น 

๒.	โครงกำรสร้ำงกำรรบัรูก้ฎหมำยและกระบวนกำรยตุธิรรมผ่ำนระบบแชทบอท	(Chatbot)	
ซึ่งเป็นการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) ในชื่อ 
ผู้ใหญ่ลอว์ (POOYAILAW) ที่พัฒนาขึ้นให้มีความรู้ด้านกฎหมาย โดยใส่ข้อมูล สื่อ หรือเนื้อหา 
ของกฎหมายต่าง ๆ  เพือ่ให้คอมพวิเตอร์และผูใ้ช้งานสามารถพดูคยุโต้ตอบผ่านการส่งข้อความ รปูภาพ 
วิดีโอ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย 
สะดวก ทั่วถึง และตรงกับการใช้ชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น

๓.		กำรพฒันำระบบกำรเผยแพร่กฎหมำยแบบออฟไลน์ โดยการจดัท�า “ชดุความรูใ้นการสร้าง 
การรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” ในลักษณะบ็อกซ์เซ็ต (box set) เพื่อเป็นเครื่องมือ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ไปยังส�านักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการให้ค�าปรึกษา 
และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม โดยชดุความรูใ้นการสร้างการรบัรู้ 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดท�าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ที่เหมาะส�าหรับประชาชน ได้แก่ “สื่อสิ่งพิมพ์” เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก  
และ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” ได้แก่ การผลิตสื่อดิจิทัล เสียงบรรยายกฎหมาย และการผลิตข้อมูลลงแผ่น
ซีดีรอม 
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จลุนิต ิ: การปฏิรปูประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเข้าถงึตวับทกฎหมาย
ของประชาชน ปัจจบุนัได้มีการขับเคลือ่นในทางปฏบิติัอย่างไร และจะมีแนวทางอืน่ใดทีจ่ะต้อง 
มีการพัฒนาหรือจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง 
ตัวบทต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมคีวามรูค้วามเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายหรอืไม่ ประการใด

นายวลัลภ นาคบัว : ส�าหรบัประเทศไทย มแีนวคดิทีจ่ะให้มกีารพฒันาการเข้าถงึกฎหมาย
ได้โดยสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ โดยใช้แนวคิดการรวบรวมบทบัญญัติไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้ง              
การจัดท�าประมวลกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ด�าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและความมุ่งหมายในการปฏิรูประบบราชการเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง
มีความพยายามในการจัดท�าประมวลกฎหมายเพื่อความสะดวกของประชาชนในการค้นคว้ากฎหมาย  
โดยได้จดัท�าร่างพระราชบัญญติัการจัดท�าประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ของกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการในการยกร่างประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ขึ้น แต่ยังมิได้เสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ปัจจุบันพบว่าจ�านวนกฎหมายของประเทศไทยยังมีจ�านวนมากกว่า 
๑๐,๐๐๐ ฉบบั ยงัไม่รวมกฎ ระเบยีบ ข้อบังคบัต่าง ๆ  ทีม่อียูอ่กีจ�านวนมาก โดยบทบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง

แผนภาพแสดงการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

กับเรื่องหนึ่งอาจกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคและภาระแก่ประชาชนในการสืบค้นกฎหมายหลายฉบับ เป็นผลให้ในปัจจุบัน 
คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายได้ก�าหนดให้มกีลไกทางกฎหมาย โดยจดัท�าร่างพระราชบญัญตั ิ
การจดัท�าฐานข้อมลูกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนือ่ง พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ให้มกีารจดัท�า 
ฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย ผ่านคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย และคณะกรรมการ 
จัดท�าประมวลกฎหมาย โดยก�าหนด “หลักเกณฑ์การจัดท�าฐานข้อมูลกฎหมาย” ให้มีการรวบรวม
ข้อมูลกฎหมายอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ประโยชน์ในการสบืค้น  
รวมทัง้ก�าหนด “หลักเกณฑ์การจดัท�าประมวลกฎหมาย” โดยให้รวบรวมกฎหมายและกฎในเรือ่งเดยีวกนั 
เข้าไว้ด้วยกัน จัดหมวดหมู่บทบัญญัติส่วนต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล 
โดยไม่มีการแก้ไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระส�าคัญเดิม และใช้บังคับแทนกฎหมายและกฎที่น�ามา
รวบรวมนั้น ท้ังนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎนั้นอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย เพื่อช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย 
และตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก ตลอดจนเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย ขณะนี้ร่างกฎหมาย 
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้เปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น มาตรา ๗๗ มิได้เพียงบัญญัติถึงการก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ               
ต้องด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่ายและสะดวกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นความก้าวหน้า        
ทางกฎหมายอีกด้านหนึ่งที่ก�าหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน        
ของกฎหมาย สอดคล้องกับ “หลกัการสร้างสงัคมเคารพกฎหมาย” หรอื “Culture of Lawfulness” 
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ในทางสากล ซึ่งก�าหนดแนวทางการสร้างสังคมเคารพกฎหมายไว้ว่า ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจ 
ของประชาชน โดยมีองค์ประกอบทีส่�าคญั ๒ ประการ ได้แก่ ประการท่ี ๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และประการที่ ๒ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการสื่อสาร กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจดัท�ากฎหมายทุกขัน้ตอนตามทีม่าตรา ๗๗ ก�าหนด จึงถอืเป็นกระบวนการสร้างการรบัรู ้
ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
สภาพปัญหา วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลประกอบเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับหน่วยงาน
จากฝ่ายบริหารตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดท�ากฎหมาย การเปิดรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้เครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของกฎหมาย 
ที่จัดท�า โดยการจ�าแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่า มีใครบ้างที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลกระทบโดยอ้อม และใครเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ จะท�าให้ประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใจ 
ถึงที่มา หลักการและเหตุผลของการจัดท�ากฎหมายนั้น ๆ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรน�าเทคนิค 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การส�ารวจความคิดเห็น  
มาใช้ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้มากขึ้น

ส่ิงส�าคัญประการหนึ่งท่ีประชาชนจะเข้าถึงกฎหมายได้ทั้งก่อนจัดท�ากฎหมาย ระหว่างจัดท�า 
กฎหมาย และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วน้ันก็คือ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับการด�าเนินการ 
ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ จะช่วยให้การวิเคราะห์ผลกระทบในการจัดท�ากฎหมาย 
และการรบัฟังความคดิเห็นท่ีจดัขึน้มคีวามโปร่งใส เป็นทีย่อมรับ และท�าให้ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องสามารถตดิตาม
ผลการด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการโดยค�านึงถึง 
ความสะดวกในการเข้าถงึของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผูไ้ด้รบัผลกระทบให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
โดยใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ภาษากฎหมาย หรือต้องมีค�าอธิบายในกรณีที่มี 
การใช้ศัพท์หรือส�านวนทางเทคนิค มีการแสดงข้อมูลเชิงสถิติตัวเลขหรือการสรุปสังเคราะห ์
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องน�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับทราบอย่างครบถ้วน 

นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาแนวทางหรอืกลไกเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมายในต่างประเทศ
แล้วจะพบว่า ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาต่างมีกลไกของหน่วยงานกลางท่ีก�ากับดูแล 
และควบคุมคุณภาพ โดยอาจตั้งเป็นส�านักงานหรือคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบมาจากผู้แทน 
ทัง้หน่วยงานฝ่ายบรหิาร นติิบัญญติั และตลุาการ ต้องอาศยัองค์ความรูด้้านสงัคมวทิยาหลายแขนง รวมถงึ 
องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นที่ครอบคลุม ครบถ้วน ท�าหน้าที่พิจารณา 
กลั่นกรองการด�าเนินการ จัดท�าค�าอธิบาย และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม หากแต่เป็นไป 
ในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันท�า ทั้งในส่วนการยกร่าง การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การเสนอ 
ร่างกฎหมาย และการสร้างการรับรู ้กฎหมาย หน่วยงานทั้งหมดจึงควรต้องมีกลไกในลักษณะ 
ของการบูรณาการ เพื่อให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
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จลุนติ ิ: บทสรปุส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

นายวัลลภ  นาคบวั :  ทีผ่่านมาหน่วยงานของรฐัก็พยายามปรบัตวั โดยการเข้าถงึประชาชน 
ทั้งเรื่องการอ�านวยความยุติธรรม การบริการภาครัฐ รวมถึงการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของทกุภาคส่วนต้องช่วยกัน และถอืเป็นภารกิจส�าคญัของกระทรวงยตุธิรรม โดยพลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ก�าหนดแนวทางในการบริหารราชการโดยใช้ข้อความ 
ที่เข้าใจได้โดยง่ายไว้ ดังนี้

“๕ จ�าเป็นต่อเน่ือง” ประกอบด้วย อ�านวยความยตุธิรรม ลดความเหลือ่มล�า้ ขจดัความทกุข์ยาก  
สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม

“๔ จ�าเป็นเร่งด่วน” ประกอบด้วย เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม และสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน

“๓ จ�าเป็นยัง่ยนื” ประกอบด้วย สร้างการรบัรูก้ฎกตกิา ร่วมพฒันาเครอืข่ายอาสา และมุง่เดนิหน้า 
สามัคคีปรองดอง

ดังนั้น หลักการของมาตรา ๗๗ ที่มุ ่งประสงค์จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้าถึง 
และเข้าใจเจตนารมณ์และบทบัญญติัของกฎหมาย รวมท้ังสามารถปฏบิตัติามกฎหมายได้ถกูต้อง ตลอดจน 
ก�าหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของกฎหมาย หากสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนแล้ว จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
รวมทัง้อุดช่องว่างของปัญหาความไม่รูก้ฎหมายของประชาชน ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ข้าราชการ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ความตอนหนึ่งว่า  
“...แต่ว่าในการปกครองนั้น บางทีกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ถึงประชาชน หลักที่ว่าทุกคนย่อมทราบ
ถึงกฎหมายและต้องท�าตามกฎหมายนัน้ รูส้กึว่าบางครัง้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ถงึประชาชน 
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะทราบถึงกฎหมาย แต่ว่าไม่มีทางท่ีจะทราบถึงกฎหมาย ในเรื่องนี ้
ก็มีข้อสังเกตว่าเป็นความผิดของประชาชน ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิด
ของทางราชการที่ไม่สามารถที่จะน�ากฎหมายไปให้ถึงประชาชน ผู้พิพากษานั้นบอกว่าไม่ใช่เร่ือง
ของผู้พิพากษาหรือของทางศาลที่จะท�าการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ เป็นเรื่องของ 
ทางราชการส่วนอื่น ถ้าดูตามกฎหมายโดยตรงก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติ ซึ่งพอดีผู้แทนราษฎร 
ก็อยู่ในที่นั้น เขาก็ยกมือให้ว่าเป็นความผิดเสียแล้ว ความจริงที่จะขอ อยากจะขอร้องว่า แม้ผู้ใด 
จะอยูใ่นหน้าทีใ่ดกล้็วนเป็นผูใ้หญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มาแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันคิด ช่วยกันพจิารณา
ว่าเราจะแก้ไขกฎเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้งานการทุกด้านได้ลุล่วงไปโดยดี...” 
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วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑
 ส�าเรจ็การศกึษา นติศิาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เนตบิณัฑติไทย นติศิาสตรมหาบณัฑติ ด้านกฎหมาย

มหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท (Magister Legum) และปรญิญาเอก (Doktor der Rechte - Dr.jur) จากมหาวทิยาลยั 
Bochum ศลิปศาสตร์ ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาผูน้�าทางสงัคม ธรุกจิและการเมอืง มหาวทิยาลยัรงัสติ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งคณบดี 
คณะนติศิาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. 

๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 

“มาตรา ๗๗ รฐัพึงจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้อง
กบัสภาพการณ์ หรอืทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนนิการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ๑

ประธานอนุกรรมการการจัดทำากฎหมายว่าด้วยการจัดทำาประมวลกฎหมาย

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกตามมาตรา ๗๗ 
ของรฐัธรรมนญู (Access to Law) น้ัน มีความส�าคญั
อย่างไร และหากจะเปรยีบเทียบกบัแนวทางการด�าเนนิการ
ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น เป็นอย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจดิ สงิคะเนติ : หากเรา 
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗๒ แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น 
อปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีของประชาชน  
และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
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มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย รวมท้ัง 
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย รวมถึงก�าหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี
ที่จ�าเป็น

 ส�าหรบัการเข้าถงึตวับทกฎหมายนัน้ มข้ีอพจิารณาอยู ่ ๒ ประการทีส่�าคญั ได้แก่ ๑. การเข้าถงึ 
(Access) ซึง่หมายถงึ การเข้าถงึสิง่ต่าง ๆ  ในเชงิกายภาพหรอืการเข้าถึงโดยระบบต่าง ๆ  และ ๒. การเข้าใจ 
ในตัวบทกฎหมายนั้น ดังนั้น ในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนเข้าถงึได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย 
จึงได้มีการก�าหนดหลักการส�าคัญของเรื่องดังกล่าวไว้ ๓ ประการ ดังนี้

 ประการแรก หลักการเข้าถึงในเชิงกายภาพหรือโดยระบบต่าง ๆ  (Access) ซึ่งในปัจจุบันระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการทั้งหลายได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นระบบดิจิทัล (Digital system)  
ดงันัน้ หลกัการส�าคัญประการแรกของร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี ้จงึเป็นการจัดท�าฐานข้อมลูกฎหมายกลาง 
ของประเทศ โดยฐานข้อมูลกฎหมายกลางน้ีจะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการทั้งหลายให้เป็นระบบดิจิทัล  
ซึง่คาดว่าส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะเป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบในเรือ่งน้ีและด�าเนนิการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลกฎหมายได้โดยง่ายและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ประการที่สอง หลักการรวบรวมกฎหมายอย่างเป็นระบบ (Compilations) ซึ่งก�าหนดเป็น 
หลักการหนึ่งในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายแบบต่อเน่ืองเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 
ได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพราะการเข้าถึงกฎหมายในเชิงกายภาพหรือโดยระบบต่าง ๆ แต่เพียง
อย่างเดียว ประชาชนอาจไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายที่บัญญัติน้ันก็ได้ ประกอบกับตัวบทกฎหมาย 
ของประเทศเรามีอยู่เป็นจ�านวนมาก ตั้งแต่กฎหมายล�าดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าวินิจฉัย หรือค�าสั่งต่าง ๆ โดยเฉพาะค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งที่อาจน�าไปสู ่
การบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น แม้เราจะเข้าถึงกฎหมายได้ แต่ก็อาจไม่รู้ถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้น 
ว่ามีดุลพินิจเป็นอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีการก�าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวม
กฎหมายให้เป็นระบบ หรือที่เรียกว่า “Compilations” โดยการน�ากฎหมายที่ยังมีผลใช้บังคับอยู ่
มารวมในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงตามวัน เวลา ที่ประกาศบังคับใช้ หรือเรียงตามเนื้อหา  
ทั้งนี้ โดยไม่ได้แก้ไขแบบฟอร์ม (Form) หรือรูปแบบของกฎหมายแต่อย่างใด เป็นเพียงการรวบรวม 
ให้เป็นระบบเพือ่ประโยชน์ในการสบืค้น โดยจดัท�าทัง้ในรปูแบบการรวบรวมเอกสาร ตลอดจนการพฒันา 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบดิจิทัล ซ่ึงในปัจจุบันหน่วยงานทั้งหลายได้มีการด�าเนินการในเรื่องนี้ 
อยู่แล้วเพียงแต่เป็นการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นส่วนใหญ่  
ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

ประการที่สาม หลักการจัดท�าประมวลกฎหมายรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่เรื่องการรวบรวม 
แต่เป็นเรื่องการจัดระบบกฎหมายให้เป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกัน หรือที่เรียกว่า “Codification”  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดท�ามาก่อน การจัดท�าประมวลกฎหมายรูปแบบใหม่นี้  
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

มีหลักในการด�าเนินการโดยการน�าเอากฎหมายในเรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ  
มารวบรวมเขยีนใหม่ให้เป็นฉบบัเดยีวกนั ซึง่ตรงนีจ้ะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถงึกฎหมายและสามารถ
เข้าใจกฎหมายในเรือ่งเดยีวกนัได้ทัง้หมด เป็นการรวบรวมให้เป็นระบบ โดยการจัดท�าประมวลกฎหมาย 
รูปแบบใหม่นี้มีได้หลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น 

รูปแบบแรก เป็นการน�าเอากฎหมายในเรือ่งเดยีวกันหรอืมเีน้ือหาใกล้เคยีงกันทีม่อียูห่ลายฉบบั 
น�ามารวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการจัดหัวข้อ หมวดหมู่ขึ้นใหม่ แล้วน�าเอาเนื้อหา 
ในกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบันัน้ รวมถงึกฎหมายล�าดบัรองทีเ่ก่ียวข้องมารวมไว้ภายใต้หมวดหมูท่ีก่�าหนดไว้  
ยกตัวอย่างเช่น การน�ากฎหมายว่าด้วยการกีฬาที่มีจ�านวน ๔ – ๕ ฉบับ มารวมไว้ในที่เดียวกัน  
มีการตั้งหัวข้อจัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ หมวดว่าด้วยมาตรการในการ 
ควบคมุ จากนัน้น�าเอากฎหมายล�าดบัรอง เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง มารวมไว้ภายใต้หมวดหมู่ 
ที่ก�าหนด ซึ่งถือว่าการรวมกฎหมายในรูปแบบนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะต้องท�าความเข้าใจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมดแล้วจึงเรียบเรียงขึ้นใหม่ 

รูปแบบที่สอง เป็นการรวบรวมกฎหมายในเรื่องเดียวกันมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน ทั้งกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติ กฎหมายล�าดับรอง ตลอดจนค�าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน โดยไม่มี 
การใส่เรยีงล�าดบัมาตราใหม่ ไม่มีการจดัหมวดหมูใ่หม่ ไม่มกีารวางเค้าโครงใหม่แต่เป็นการน�ากฎหมาย 
ทั้งหลายมาเรียงต่อ ๆ กันไปหลายฉบับ ซ่ึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงจัดท�าได้ง่าย และใช้เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้ใช้งานได้ 

 ประโยชน์ของการจัดท�าประมวลกฎหมายในลักษณะรวบรวมนี้ คือการท�าให้กฎหมายที่มีอยู่ 
เป็นจ�านวนมากเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และการรวบรวมกฎหมายเข้าด้วยกันจะท�าให้เราเริ่มมองเห็น 
ความทับซ้อนของอ�านาจ ความทับซ้อนของบทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมาย ดังนั้น การจัดท�าประมวล
กฎหมายจึงน�าไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
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เข้าถึงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บท กฎหมายลูกบท รวมถึงค�าสั่ง ค�าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้โดยง่าย 

  เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้แต่อาจไม่เข้าใจกฎหมาย 
อย่างแท้จริง เพราะกฎหมายมีการใช้ดุลพินิจในการอนุญาต หรืออนุมัติ ซึ่งมักจะก�าหนดอยู่ในระเบียบ  
กฎ หรอื ค�าส่ัง ทีป่ระชาชนมักเข้าไม่ถงึ สิง่เหล่านีท้�าให้เกิดข้อเรยีกร้องให้มกีารจัดท�าประมวลกฎหมายข้ึน 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบทั้งตัวบทกฎหมาย หลักการ กฎ ข้อบังคับ รวมไปถึงแนวทาง 
การใช้ดุลพินิจทั้งหลาย อันนี้จึงเรียกว่าเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง

 จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�าคัญของปัญหา 
และอปุสรรคท่ีเป็นข้อจ�ากดัการเข้าถงึตัวบทกฎหมายของประชาชน และทีผ่่านมาภาครฐั
ได้มีการด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืหรอืส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้าถงึตัวบทกฎหมาย
ได้ในรูปแบบวิธีใดบ้าง

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : แต่เดิมการเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ นั้น  
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของผูป้ระกอบวิชาชพีด้านกฎหมายหรอืกลุม่คนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง โดยจะเป็น 
การเข้าถงึตวับทกฎหมายอย่างมากในระดบักฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แต่ไม่สามารถเข้าถงึแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ได้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
เข้าถึงอย่างมีข้อจ�ากัด แต่เมื่อระบบปฏิบัติการ 
(Platform) เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัล 
ผมเห็นว่าจะสามารถท�าลายอุปสรรคทั้งหลาย 
ในเรือ่งการเข้าถงึตัวบทกฎหมายของประชาชนได้  
ปัจจบุนัเราสามารถใช้เทคโนโลยใีนโทรศพัท์มอืถอื 
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยง่าย เห็นได้ว่า 
ระบบปฏบิตักิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้เทคโนโลยี 
ที่เข้ามารองรับท�าให้การเข้าถึงตัวบทกฎหมาย 
ของประชาชนสามารถเข้าถงึได้ทกุหนทกุแห่งและตลอดเวลา ดงัน้ัน เทคโนโลยจึีงมส่ีวนส�าคญัเป็นอย่างมาก 
อย่างไรกต็าม ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่คาดว่าจะเป็นหน่วยงานหลักคงต้องมีการเตรยีมพัฒนา 
ฐานข้อมูลให้กว้างขวางข้ึน เพราะข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่ง ได้แก่  
ร่างกฎหมายทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา หรอืทีเ่ป็นเรือ่งเสรจ็ แต่ต่อจากน้ีอาจต้อง 
หมายรวมถึงฐานข้อมูลกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม ด้วย ซึ่งข้อจ�ากัดของกระทรวง ทบวง กรม  
ในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ นั้น แต่เดิมที่ด�าเนินการในรูปของเอกสารกฎหมายที่เป็นสิ่งพิมพ์  
การแก้ไขโดยพิมพ์ใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายย่อมเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่มีระบบที่จะไป 
อัปเดตสิ่งพิมพ์เหล่านั้น แต่ถ้าเราด�าเนินการในระบบดิจิทัล เราสามารถปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย 
ที่แก้ไขเปล่ียนแปลงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือรวบรวมและส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ไปยังส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะถือว่าเป็นฐานข้อมูลกฎหมายกลางในการด�าเนินการต่อไปได้ 
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวกับการเข ้าถึง 
ตัวบทกฎหมายของประชาชน ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง  
และจะมแีนวทางอืน่ใดทีจ่ะต้องมีการพฒันาหรอืจ�าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายได้โดยง่ายหรือไม่ ประการใด

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจดิ สิงคะเนต ิ : การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ในทางปฏิบติันัน้ ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ในฐานะประธานกรรมการปฏริปูประเทศ 
ด้านกฎหมาย และประธานกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มอบหมายให้ผม 
รบัผดิชอบในส่วนของกฎหมายทีต้่องด�าเนนิการปฏริปูโดยเร่งด่วน โดยด�าเนนิการจดัท�าร่างพระราชบญัญตั ิ
การจัดท�าประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ซึ่งในปัจจุบัน 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และจะถูก 
ส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

 โดยการจัดท�าประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องซ่ึงเป็นการจัดท�าประมวลรูปแบบใหม่นั้น 
คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้มีการจัดท�า 
ประมวลกฎหมายการกีฬาขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้เห็นรูปแบบของการจัดท�าประมวลแบบใหม ่
โดยจัดท�าขึ้นเป็น ๒ แบบ ได้แก่ แบบท่ี ๑ เราน�ากฎหมายทุกฉบับที่บัญญัติในเรื่องเดียวกันทั้งใน 
ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองมารวมเข้าเป็นฉบับเดียวกันโดยมีการระบุรหัสไว้ว่า 
ส่วนใดเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง และแบบที่ ๒ คือ การน�ากฎหมายทุกฉบับที่บัญญัต ิ
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๓
 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓

  “มาตรา ๓ อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา  
คณะรฐัมนตร ีและศาล ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู

  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  
และหลักนติธิรรม เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสกุของประชาชนโดยรวม”.

ในเรื่องเดียวกันเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติรวมเข้าด้วยกัน และน�ากฎหมายล�าดับรอง เช่น  
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกออกเป็นอีกส่วน ซึ่งเราคาดว่าจะด�าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จทันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายแบบต่อเน่ืองฯ ของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างของประมวลกฎหมายรูปแบบใหม่ สิ่งเหล่านี้ 
คือการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ส�าหรับแนวทางอื่นที่จะต้อง 
มีการพัฒนาหรือต้องแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและ 
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายนั้น ผมเห็นว่าถ้าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
จะเกิดผลท่ีส�าคัญ คือ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยมีส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีาเป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนินการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม  
ที่จะต้องด�าเนินการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของตนและเชื่อมโยงให ้
ประชาชนได้เข้าถงึได้ง่ายโดยการพฒันาฐานข้อมลูในระบบดจิิทลัให้ทนัสมยั ซึง่ถอืเป็นการขจัดอปุสรรค
การเข้าถึงกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก

จุลนิติ : ในบทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ : นอกจากปัญหาในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย 
ของประชาชนแล้ว ยังมีปัญหาในทางกฎหมายเรื่องอื่น ๆ อีกเช่น ปัญหาความขัดแย้งของนักกฎหมาย 
การใช้และการตีความกฎหมาย ซึง่เป็นปัญหาของนักกฎหมายทีใ่นอนาคตจะมมีากขึน้ หากเราพิจารณา
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง๓  ทีบ่ญัญตัใิห้น�าเรือ่ง “หลกันิตธิรรม” เข้ามาใช้ 
ในการตรากฎหมายและการตีความกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งต่อไป 
เชื่อว่า “หลักนิติธรรม” นี้จะถูกยกมาใช้ในการพิจารณามากข้ึน โดยการใช้อ�านาจรัฐทั้งหลายจ�าต้อง
ผูกพันกับหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมจะถูกน�ามาใช้เป็นข้อจ�ากัดของอ�านาจรัฐ เพราะฉะนั้นนอกเหนือ
จากตัวบทกฎหมายแล้ว การท�าให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักนิติธรรม จะท�าให้ประชาชนเข้าใจว่า 
แม้รฐัจะมอี�านาจแต่การใช้อ�านาจของรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องอยูภ่ายใต้หลกันติธิรรม ผมเหน็ว่าประเดน็นี ้
จะท�าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ามีเครื่องมือที่เป็นข้อจ�ากัดของอ�านาจรัฐนอกเหนือจากบทบัญญัติ 
ของกฎหมายต่าง ๆ  ดังนัน้ ผมจงึเหน็ว่าสิง่ส�าคญันอกเหนือจากตวับทกฎหมายทีม่อียูก็่คอืหลกักฎหมาย
เหล่านี้ หากเราสามารถท�าให้สิ่งเหล่านี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน 
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วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุด ชั้น ๕ 
อาคาร ๑ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ 
ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

นางสุริศา  ไขว้พันธ์ุ๑

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความ
ส�าคัญอย่างไร และหากจะเปรียบเทียบกับแนวทาง 
การด�าเนินการของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น 
เป็นอย่างไร

นางสุริศา  ไขว้พันธุ์ : การท�าให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงตัวบทกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญของการปกครอง 
โดยกฎหมาย เพราะประชาชนจะปฏิบัติตามกฎหมายได้ต่อเมื่อ 
ประชาชนคนน้ันรู้ว่ากฎหมายได้ก�าหนดให้ต้องกระท�าหรือไม่
กระท�าสิ่งใด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ หากประชาชนไม่อาจ 
รับรู้ได้เลยว่ากฎหมายมีอยู ่อย่างไร ก็คงไม่อาจกล่าวได้ว่า
ประชาชนกระท�าผดิกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายอาญา
ซึง่ก�าหนดโทษส�าหรบัการกระท�าอนัเป็นความผดิ และวางหลกั
กฎหมายท่ัวไปว่า “บคุคลไม่อาจอ้างความไม่รูก้ฎหมายเพือ่ให้
พ้นผิด (ignorance of the law is no excuse)” อันเป็น
หลักการของระบบกฎหมายอาญาที่ให้สันนิษฐานว่าทุกคน 
ต้องรูก้ฎหมาย ซึง่ข้อสันนษิฐานดงักล่าวย่อมไม่อาจยอมรบัได้ 
หากกฎหมายไม่อยู่ในสภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได ้
และโดยท่ีกฎหมายอาจให้สทิธิหรอืก�าหนดหน้าท่ีแก่ปัจเจกชน  

ผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
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จึงจ�าเป็นที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงกฎหมายเพื่อที่
จะรับรู้ถึงสิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง เช่นเดียวกัน 
กฎหมายที่ก�าหนดหน้าที่แก่ประชาชนย่อมไม่มี
ประโยชน์หากประชาชนไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นก�าหนด
หน้าทีเ่รือ่งใดเอาไว้ และกฎหมายนัน้ย่อมไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งการท�าให้กฎหมายสามารถเข้าถึง
ได้โดยทั่วไปนั้น มิได้มุ ่งหมายให้ประชาชนทุกคน
ต้องรู้กฎหมายทุกเรื่องทุกฉบับ แต่เพื่อให้ประชาชน
คนใดที่ต้องการรู้กฎหมายในเรื่องใดสามารถเข้าถึง
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้แล้วการเผยแพร ่
กฎหมายอย ่างเหมาะสมยังช ่วยให ้ประชาชน
สามารถรู ้ว่ากฎหมายคืออะไร รู ้ว่าการกระท�าใด
กฎหมายอนุญาตหรือการกระท�าใดกฎหมายห้ามไว้  
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถตั้งค�าถามเพื่อให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์ และช่วยตรวจสอบการท�างาน 
ของผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ผลักดันก�าหนดเร่ืองน้ีเป็นหลักการไว ้
ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐพึงด�าเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถงึตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายเพือ่ให้ประชาชน
สามารถปฏบิตัติามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง ซึง่ก็เป็นหลกัการทีห่ลายคนรบัรูแ้ละเข้าใจ แต่การทีจ่ะท�าให้
เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการขับเคลื่อน 
ในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมา กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่น  
ได้มกีารจดัท�าฐานข้อมลูในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของหน่วยงานตนไว้แล้ว แต่โดยทีก่ฎหมายฉบบัหนึง่  
อาจมีที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การจัดให้มีเฉพาะกฎหมายของหน่วยงานตนเท่าน้ัน ก็อาจจะ 
ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี การที่จะท�าให้ฐานข้อมูลกฎหมายเชื่อมโยงกัน ก็เป็นเรื่องที่มีข้อพิจารณา 
ในประเด็นรายละเอียดค่อนข้างมากและอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินการของต่างประเทศในเรื่องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายนัน้ เห็นว่า บรบิทแตกต่างจากของประเทศไทย ความตระหนกัรบัรูค้วามส�าคญัของสทิธิ 
หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชนของหลายประเทศพัฒนาต่อเน่ืองจากความพยายามแก้ไขสภาพ
ปัญหาสังคม ปัญหาทางการเมืองที่เกิดข้ึนมายาวนาน ก่อนหน้าประเทศเรา หลายปัญหาเกิดข้ึนแล้ว 
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลายเร่ืองเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารราชการของภาครัฐ  
ส่งผลให้ประชาชนของประเทศเหล่าน้ัน แสวงหาความคุม้ครอง หลกัประกันสทิธ ิตลอดจนข้อเรยีกร้อง 
ให้ภาครัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ต้องมีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ เหล่านี้ผลักดันให้ภาครัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก 
ในหลายช่องทางและเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ช้งาน ในบางประเทศยงัได้ก�าหนดให้ในการเข้าถงึ
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ข้อมูลด้านกฎหมายเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ฝรั่งเศส  
ได้ก�าหนดหน้าทีดั่งกล่าวเอาไว้โดยกฤษฎกีาฉบบัที ่๒๐๐๒-๑๐๖๔ ลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๐๐๒ ให้จดัท�า 
บรกิารสาธารณะด้านการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายฝรัง่เศสทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีชือ่ว่า 
Legifrance.gouv.fr และกฎหมายดงักล่าวยงัก�าหนดให้เวบ็ไซต์ต้องมเีครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ต้องมีการปรับปรุงข้อความในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม และที่ส�าคัญการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือนิวซีแลนด์  
ได้มีการก�าหนดหน้าที่ของรัฐในการเผยแพร่กฎหมายเอาไว้โดย Legislation Act 2012 ซึ่งก�าหนดให้
ส�านักงานร่างกฎหมาย หรือ Parliamentary Counsel Office มีหน้าที่เผยแพร่กฎหมาย ซึ่งรวมถึง
การเผยแพร่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเว็บไซต์ที่บริหารจัดการ
โดยหรือในนามของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�าคัญของปัญหา 
และอปุสรรคท่ีเป็นข้อจ�ากดัการเข้าถงึตัวบทกฎหมายของประชาชน และทีผ่่านมาภาครฐั
ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืหรอืส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้าถงึตัวบทกฎหมาย
ได้ในรูปแบบวิธีใดบ้าง

นางสุริศา  ไขว้พันธุ์ : สาเหตุส�าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ากัดการเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายของประชาชน มีหลายประการ อาทิ

ประการแรก ปริมาณกฎหมายที่มีจ�านวนมากและการจัดเก็บไม่เป็นระบบ กระจัดกระจาย 
สาเหตุส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากวัฒนธรรมทางการเมือง ที่ต้องการผลงานที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้  
การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย จึงมักเป็นทางเลือกในอันดับต้น ๆ ทั้งที่หลายเรื่อง
สามารถอาศัยมาตรการทางบริหารในการขับเคลื่อนได้  การเสนอกฎหมายของบ้านเรา ที่ผ่านมา 
ยงัคงไม่ได้มองภาพรวมทัง้ระบบ  ส่วนมากมกัเสนอแก้ไขบางจุดบางประเดน็ทีล่ะเลก็ทลีะน้อย ทีผ่่านมา  
แม้ว่าจะมีการผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและหมดความจ�าเป็นแล้ว แต่เมื่อเทียบ 
สัดส่วนกับกฎหมายใหม่ที่ตราขึ้นใหม่แล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าว
เป็นทั้งในส่วนของกฎหมายหลักระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง ส่งผลให้อัตราการลดลง 
ของปริมาณกฎหมายของประเทศไม่มาก ดังจะเห็นได้จากจ�านวนกฎหมายแต่ละประเภทที่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ดี จ�านวนกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอาจไม่เป็นปัญหา 
กไ็ด้ หากกฎหมายทีต่ราขึน้นัน้เป็นกฎหมายทีจ่�าเป็น คุม้ค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
กรณีจึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย  
เพือ่ให้กฎหมายทีใ่ช้บงัคับมีประสิทธิภาพ ปัญหาของการมกีฎหมายมาก คอื วธิกีารในการจัดเก็บข้อมลู
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ส่วนปัญหาเรื่องการกระจัดกระจายของข้อมูลนั้น สาเหตุหลักน่าจะมาจากการติดกรอบ
เรื่องขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต่างก็รับผิดชอบเฉพาะกฎหมายของตนเป็นหลัก  
จึงมิได้ให้ความส�าคญักับกฎหมายอื่นที่เชื่อมโยงถงึกัน ปัญหานี้เมื่อมาผนวกกบัปัญหาปริมาณกฎหมาย 
ปัญหาความเข้าใจเรือ่งความเชือ่มโยงของตวับทกฎหมายของผูท้ีเ่กีย่วข้องแล้ว ยิง่ท�าให้ข้อมลูกฎหมาย
กระจัดกระจาย ซึ่งท�าให้ประชาชนขาดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
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 ประการที่สอง ฐานข้อมูลกฎหมายไม่สมบูรณ์ ท�าให้ประชาชนไม่สามารถน�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ สาเหตุของอุปสรรคน้ี สัมพันธ์กับปริมาณกฎหมายที่มากความซับซ้อนของกฎหมาย  
ที่มีบทบัญญัติเชื่อมโยง ยึดโยงไปมาของกฎหมายต่างฉบับ ต่างกระทรวงที่รับผิดชอบ ตลอดจน 
ข้อจ�ากัดด้านจ�านวนบุคลากร ข้อจ�ากัดด้านเวลา ข้อจ�ากัดด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่จัดท�าฐาน
ข้อมูลกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงรับผิดชอบในการจัดท�าฐานข้อมูลไม่สามารถ 
ท�ากฎหมายให้เป็นปัจจุบันได้ทันกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ก็เป็นเรื่องของข้อจ�ากัด 
ด้านเทคโนโลยภีายในหน่วยงาน ที่อาจจะพัฒนาไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลก อาทิ  
ฐานข้อมูลจัดท�าโดยระบบเทคโนโลยีเก่า ไม่รองรับหรือตอบสนองกับระบบใหม่ ประกอบกับกฎหมาย
บ้านเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย การจัดท�าปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นภารกิจที่ต้องด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  มีกฎหมายไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ย่อมม ี
โอกาสที่ผู้ใช้ข้อมูลจะใช้กฎหมายผิดได้ และเมื่อข้อมูลกฎหมายไม่มีความถูกต้องแม้เพียงบางส่วน 
ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในข้อมูลทั้งหมดได้เช่นกัน

 ประการที่สาม ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย การเข้าถึงกฎหมายไม่ได้ม ี
ความหมายเพียงแต่ประชาชนสามารถได้มาซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงการ 
ทีป่ระชาชนจะต้องได้บทบญัญัติแห่งกฎหมายมาโดยไม่ยากล�าบากเกินควร  ปัจจุบัน กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั
ต้องประกาศในเว็บไซต์ราชกจิจานุเบกษา เวบ็ไซต์น้ีจึงเป็นช่องทางหน่ึงทีส่�าคญัในการประกาศเผยแพร่
กฎหมายให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ แต่อย่างไรก็ดี การสืบค้นกฎหมายที่ต้องการก็ยังมีอุปสรรค 
และข้อจ�ากดัอยูบ้่างบางประการ คอื แม้จะมรีะบบท่ีช่วยการสบืค้นข้อมลู แต่หากไม่ทราบวธิค้ีนค�า  
หรือใช้ค�าค้นไม่ตรง การแสดงผลข้อมูลกอ็าจแสดงกฎหมายส่วนอืน่ทีเ่ก่ียวข้องแต่ผูค้้นไม่ต้องการด้วย   
ส่งผลให้ในทางปฏบิตัมิเีพยีงเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานด้านกฎหมายเท่านัน้ท่ีจะทราบถึงวธิกีารในการเข้าไป 
สบืค้นฐานข้อมูลดงักล่าวได้ ในขณะทีป่ระชาชนทัว่ไปทีไ่ม่ทราบถงึวธิกีารในการทีจ่ะเข้าถงึฐานข้อมลู 
ด้านกฎหมายและไม่อาจเข้าถงึข้อมลูทางกฎหมายทีเ่ขาต้องการได้ สาเหตสุ่วนหน่ึงอาจมาจากการที่ 
ประชาชนไม่ทราบเนื้อหาสาระของกฎหมาย รายละเอียดของกฎหมาย ตลอดจนไม่ทราบแน่ชัดว่า
กฎหมายฉบับที่ต้องการศึกษานั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และปัจจุบันกฎหมายฉบับนั้น
ยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ ท�าให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลกฎหมายท่ีต้องการ 
ได้อย่างที่ต้องการ ประกอบกับกฎหมายที่เผยแพร่นั้น มีลักษณะประกาศเป็นรายฉบับเรียงล�าดับ 
ตามวันเวลาที่มีการประกาศโดยมิได้ปรับปรุงกฎหมายฉบับแรกให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชน
สับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน และน�าข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันไปใช้ หรืออ้างอิง อันอาจสร้างความเสียหาย 
ให้เกิดขึน้ได้ ดงันัน้ รฐัจงึต้องมหีน้าทีจ่ดัหาช่องทางเพือ่ให้ประชาชนสามารถรบัรูก้ฎหมายได้ในทางปฏบิตัิ  
เช่น การจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา  
กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐก็ได้พยายามเผยแพร่และท�ากฎหมายที่ตนรับผิดชอบ 
ให้เป็นปัจจบุนัผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า กฎหมาย
หลายฉบับมีความเช่ือมโยงกัน การที่จะเข้าถึงกฎหมายได้ครบถ้วน ยังคงต้องเข้าถึงโดยผ่านช่องทาง 
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งก็สร้างความไม่สะดวกให้แก่ประชาชน 
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

 ประการที่ส่ี กฎหมายเข้าใจยาก เรื่องน้ีส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความเป็นมาในการ 
ยกร่างกฎหมาย ซึง่ในช่วงแรกประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นต้องอาศยันักกฎหมายจากต่างประเทศมาช่วย
ในการยกร่างกฎหมาย ส่งผลให้ส�านวนภาษาทีป่รากฏในกฎหมายแอบอิงอยูกั่บส�านวนภาษาและวิธกีาร
เขียนกฎหมายของต่างประเทศ และแม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน แต่ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในกฎหมายปัจจบุนั  
ก็ยังคงมีกล่ินอายของภาษาต่างประเทศอยู ่ บทบัญญัติของกฎหมายบางมาตราจึงยังไม่ได ้
เป็นภาษาไทยแท้ ๆ  ประกอบกับในการร่างกฎหมายนั้น นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ที่เป็นสาระส�าคัญแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะและทักษะในการใช้ภาษาด้วย แม้ว่าในทาง
ปฏบัิติจะมคีวามพยายามในการก�าหนดรปูแบบหรอืแนวทางการยกร่างกฎหมายหลกั ๆ  ไว้แล้วก็ตาม  
แต่ในส่วนของส�านวนภาษาและการยึดโยง เชื่อมโยงบทบัญญัติของกฎหมายนั้นส่วนใหญ่เป็นไป 
ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการยกร่าง รวมตลอดถึงวิธีการคิดวิเคราะห ์
ตามฐานคติของผูย้กร่างในแต่ละยคุแต่ละสมัย ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นเรือ่งยากส�าหรบัคนท่ัวไปทีม่ไิด้คลกุคลี
กับการร่างกฎหมายจะท�าความเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายเก่าแก่ทีใ่ช้ลลีาการเขยีนทีพ้่นสมยั 
และเข้าใจยาก  ปัจจบุนัปัญหานีย้งัคงมอียูแ่ละทวีความซับซ้อนยิง่ขึน้ เมือ่ปัจจุบนัการแก้ไขร่างกฎหมาย
มาจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งความเข้าใจในการใช้ภาษาแตกต่างกัน  
ส่งผลให้ภาษาและวิธีการเขียนบทบัญญัติในกฎหมายในระยะหลังเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ๆ  
อาทิ การใช้ค�าศัพท์ในทางการบริหาร ค�าศัพท์เทคนิคในทางวิชาการ การใช้ภาษาและรูปประโยค 
ในเชงิพรรณนาแทนการใช้ภาษาทีส่ัน้ กระชบั ชดัเจน, การขาดการเชือ่มโยง เพราะน�าทกุเรือ่งมาระบุ 
ในทุกมาตราที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บทบัญญัติแต่ละมาตรายืดยาว จนไม่ทราบว่าต้องการให้ผู้ตกอยู ่
ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายนัน้ปฏบิตัอิย่างไร, การยกร่างบทบญัญัติในลกัษณะ มกีารผนวกค�าอธบิาย 
ไว้ในตัวบทกฎหมายโดยมีเจตนาดีเพื่อให้เกิดความชัดเจน แต่หลายกรณีก็ส่งผลให้กฎหมาย 
แคบและแข็งตัวจนเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย, การเขียนซ�้าซ้อนกัน เป็นต้น  
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นอกจากนี ้กม็สีาเหตจุากการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายต่างยคุตามสมยักนั เมือ่มกีารจดัท�ากฎหมาย
ให้เป็นปัจจบุนัโดยรวมบทบญัญตัทิีม่กีารแก้ไขปรบัปรงุเข้าไว้เป็นกฎหมายฉบบัเดียวกัน ก็ท�าให้กฎหมาย
นั้นประกอบไปด้วยบทบัญญัติมาตราที่มีลีลาการเขียน การใช้รูปประโยค และการใช้ถ้อยค�าส�านวน 
ที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยของการแก้ไขเพิ่มเติม ท�าให้บทบัญญัติในกฎหมายฉบับเดียวกัน 
มีหลากหลายส�านวน หลายลักษณะ แปลกแยกจากกัน และหลายกรณีพบว่า มีการใช้ส�านวนเดียวกัน 
แต่มีความหมายต่างกันเพราะภาษามีความเคลื่อนไหว เหล่านี้เป็นต้น ท�าให้ประชาชนและผู้บังคับใช ้
กฎหมายต้องพบกบับทบญัญตัทิีม่ลีกัษณะแตกต่างกันโดยสิน้เชงิในกฎหมายฉบบัเดยีวกัน กรณดัีงกล่าว 
นอกจากจะท�าให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดในการอ่านกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดปัญหา 
การตีความกฎหมายด้วยในหลายกรณี เพราะถ้อยค�าเดียวกันก็อาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ตามยุคสมัยได้เช่นกัน เราจึงมักได้ยินประโยคที่ประชาชนจะพูดอยู่เสมอว่า อ่านภาษากฎหมายแล้ว 
ไม่ค่อยเข้าใจ ส�าบัดส�านวน เจ้าถ้อยหมอความ 

อย่างไรกดี็ ปัจจบัุนภาครฐัได้ผลกัดนัให้มกีารยกเลกิกฎหมายเก่า ปรับปรงุกฎหมายใหม่ทัง้ฉบับ  
รวมไปถงึปรบัปรงุรปูแบบวิธีการเขยีนบทบญัญตั ิโดยให้ใช้ภาษาทีป่ระชาชนทัว่ไปเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
ซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวบท
กฎหมายของประชาชน ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง และจะมี
แนวทางอื่นใดที่จะต้องมีการพัฒนาหรือจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
ได้โดยง่าย หรือไม่ ประการใด

นางสรุศิา  ไขว้พนัธุ ์: อนัทีจ่รงิ ก่อนจะมกีารปฏริปูประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
การเข้าถงึตวับทกฎหมายของประชาชน  ภาครฐัก็ด�าเนินการในเรือ่งน้ีมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง แต่อาจ
จะขาดการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางของแหล่งการเข้าถงึ ตลอดจนวธิกีารในการเข้าถึง  
และการสืบค้น อีกทั้งต้องยอมรับว่า หลายภาคส่วนเพิ่งเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย 
ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ฉะนั้น ที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์ข้อมูลกฎหมายส่วนใหญ่ จึงเป็นนักกฎหมาย  
นกัวจิยั และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายโดยตรง อาท ิหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีม่หีน้าทีใ่นการยกร่าง  
การแก้ไขเพิม่เตมิ การปรบัปรงุกฎหมาย การตรวจพจิารณาร่างกฎหมาย และการบงัคับใช้กฎหมาย ท�าให้
การออกแบบระบบ ภาษาที่ใช้ วิธีการสืบค้น ยากต่อความเข้าใจและการเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน
โดยทั่วไป ประกอบกับการจัดท�าฐานข้อมูลกฎหมายชองภาครัฐที่ผ่านมา มีลักษณะที่ต่างคนต่างท�า 
ออกแบบวางระบบสร้างฐานข้อมูลกฎหมายของตนเองเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน หลายหน่วยงานจัดท�าแล้วก็ละเลยการท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดการดูแลตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ข้อมูลกฎหมายไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ สุดท้าย 
ก็ทิ้งร้าง เสียเปล่าไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายก็ทราบถึงข้อจ�ากัดหรืออุปสรรค 
ดงักล่าว  ฉะนัน้ เมือ่มกีารปฏริปูประเทศ คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย 
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

หรือผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายประการหนึ่ง คือ ให้รัฐจัดให้มีกลไก 
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของกฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
โดยมเีจตนารมณ์ให้ประชาชนทัว่ไปรวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถเข้าใจเนือ้หาสาระของกฎหมายได้ง่าย 
จงึมีการก�าหนดให้จดัท�าค�าอธบิายกฎหมายส�าหรบักฎหมายทีม่ผีลบงัคับใช้อยูเ่พือ่ให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจเจตนารมณ์ และเนือ้หาของกฎหมายน้ันได้ดียิง่ข้ึน และยงัได้ก�าหนดให้มกีารจัดท�าค�าแปลกฎหมาย
ในฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้และค�าอธิบายกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานของ
อาเซยีนเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างประเทศ  นอกจากน้ี ได้ก�าหนดให้มกีารเผยแพร่ให้ความรู้ 
ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางรวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

 ส�าหรบัการขบัเคลือ่นในทางปฏิบัติ ปัจจุบนัคณะรัฐมนตรไีด้เสนอร่างพระราชบญัญติัทีเ่ก่ียวข้อง
กบัเรือ่งนีโ้ดยตรง คอื ร่างพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... มีหลักการส�าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีระบบกลางขึ้น เพื่อประโยชน์
ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย ตลอดจนวางระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ซึ่งขณะนี ้
อยูใ่นข้ันตอนการพจิารณาให้ความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและได้เสนอร่างพระราชบญัญตั ิ
การจัดท�าฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจโดยการด�าเนินการ
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ตัวบทกฎหมาย ค�าอธิบายกฎหมาย การจัดท�าคู่มือ  การจัดให้มีข้อมูลภาครัฐ 
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ในรปูแบบ “Info Graphic” การสรุปประเดน็ส�าคญั การส่งข่าวความคบืหน้าในการด�าเนินการผลกัดนั 
ร่างกฎหมาย การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารทีเ่กีย่วข้องผ่านช่องทางการสือ่สารมวลชน และสือ่ social ทัง้หลาย  
นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจัดกระจายของบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกันในกฎหมายหลายฉบับ 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง 
ในการจดัท�าประมวลกฎหมายทีส่�าคัญ อาท ิประมวลกฎหมายผงัเมอืง ประมวลกฎหมายควบคมุอาคาร 
ประมวลกฎหมายแรงงาน ประมวลกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับภาษี พร้อมทัง้จัดให้มกีารรบัฟังความคิดเหน็
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยด�าเนินการพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนักกฎหมายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ควบคู่ไปกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการเพือ่ศกึษาแนวทางการจดัให้มรีะบบเผยแพร่ข้อมลูและการเข้าถงึ
บทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลกฎหมาย การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 นอกจากการด�าเนินงานข้างต้นแล้ว มีความคิดเห็นว่า ภาครัฐจ�าต้องปรับบทบาทตนเอง 
ในด�าเนินการเรื่องนี้จากเดิม เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยจ�าต้องท�างานร่วมกันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะ 
ภาคการส่ือสารมวลชน ภาควชิาการสถาบนัการศกึษา ตลอดจนภาคประชาสงัคม เพือ่การประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูภาครฐัตามทีก่ฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการลงพืน้ท่ี
พบปะประชาชนผ่านกลไกประชารฐั และการอาศยักลไกและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อถ่ายทอด ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่

 ส�าหรับแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและมคีวามรูค้วามเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย นัน้ มแีนวทางทีห่ลากหลาย 
แต่มีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมิได้ตระหนักถึงข้อจ�ากัดของประชาชนในการเข้าถึง 
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“การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
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ตัวบทกฎหมายได้อย่างครอบคลมุเท่าทีค่วร เพราะกระบวนการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจในรูปแบบใหม่ 
เช่นการน�าระบบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้อาจไม่เหมาะสมส�าหรับ
ประชากรบางกลุ่ม ดังนั้น กลไกการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบเก่าดั้งเดิม ก็อาจจะยังคง 
มีความส�าคัญส�าหรับการเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกอยู่ 

 นอกจากนี ้การเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนและกลุม่วชิาชพีอืน่นอกจากนกักฎหมายได้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในกระบวนการร่างกฎหมาย และกระบวนการจัดท�าฐานข้อมลูกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย 
กเ็ป็นอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยเปิดมมุมองการด�าเนนิการในเรือ่งนีใ้ห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพราะปัจจบุนั
บทบัญญัติของกฎหมายมิได้มีแต่เพียงข้อมูลเชิงกฎหมายเท่านั้น 

 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ก็จ�าต้องตระหนักและสร้างความเข้าใจว่าควรปรับ 
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐให้เน้นเชิงคุณภาพแทนการมุ่งเน้นเชิงปริมาณ เช่น จ�านวนของกฎหมาย 
และระเบียบที่หน่วยงานจะใช้เป็นเครื่องมือการด�าเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

นางสรุศิา  ไขว้พันธุ ์: หากจะให้การรบัรองสทิธิในการเข้าถงึกฎหมายของประชาชนเป็นไป 
โดยสมบูรณ์แล้ว นอกจากการท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
และมคีวามรูค้วามเข้าใจได้โดยง่าย ซ่ึงเป็นการด�าเนินการเมือ่กฎหมายฉบบัหน่ึงฉบบัใดมผีลใช้บงัคบัแล้ว  
เห็นว่าภาครฐัควรให้ความส�าคญัถงึการทีป่ระชาชนจะสามารถเข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ  ในชัน้ “กระบวนการ 
จดัท�าร่างกฎหมาย” ได้ เพือ่ให้ประชาชนได้รบัทราบถงึสภาพปัญหา เหตุผลและความจ�าเป็นในการจดัให้ 
มีกฎหมายในแต่ละเรื่องเป็นล�าดับขั้นตอน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มีต่อร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ  ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญคือ การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและน�าเสนอ
ข้อมลูทีป่ระชาชนสามารถเข้าใจและเสนอความเห็นได้ง่าย เพือ่ให้เกิดการรบัรู้และเกิดการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน�าไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในหลักการของกฎหมาย และเพื่อป้องกัน
การเกิดทัศนคติด้านลบของประชาชนที่มีต่อกฎหมายที่จะเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล  
ตลอดจนลดปัญหาการต่อต้านหรือการไม่เปิดรับของประชาชนที่มีต่อกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า  
การท�าให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้น้ัน ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
จัดท�ากฎหมาย และเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้วก็จะมีการเผยแพร่ท�าความเข้าใจกับประชาชน  
หากท�าได้เช ่นนี้จะท�าให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมาย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย  
อันจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร สำ นักกฎหมาย       

   ส�ำหรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มร่ีำงพระรำชบญัญตัทิีค่ณะรฐัมนตรอีนมัุติหลักกำรหรอืเหน็ชอบ และรบัไปพจิำรณำก่อนรบัหลกักำร
รวม ๓๘ ฉบับ ดังนี้

   ๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. 
   ๓. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
   ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   ๖. ร่างพระราชบัญญัติการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
   ๗. ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวิีต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภยั
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
   ๘. ร่างพระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
   ๙. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
   ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
   ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
   ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
   ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
   ๑๔. ร่างพระราชบญัญตักิระจายหน้าทีแ่ละอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
   ๑๕. ร่างพระราชบัญญตัสิภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพือ่ยกเลกิ
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)
   ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….
   ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
   ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
   ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๒๑. ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการวินิจฉยัชีข้าดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
   ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ….
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   ๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….
   ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ�านาจหน้าท่ี
ของผู้ท�าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
   ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒๗. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)
   ๒๙. ร่างพระราชบญัญติัประกนัชีวติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)
   ๓๐. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย
๖ ประเด็น)
   ๓๑. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๓๒.  ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
   ๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน�้ำตำลทรำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของส�านักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขเพิม่เตมิบทนยิามค�าว่า “น�า้ตาลทราย” และ “โรงงาน”และก�าหนดบทนยิามใหม่ค�าว่า
“น�้าอ้อย” และ “สมาคมโรงงาน”
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   ๒. เพ่ิมจ�านวนกรรมการและแก้ไขคณุสมบัตขิองคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายของผูแ้ทน
ทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน
   ๓. แก้ไขให้น�าเข้าน�า้ตาลทรายได้แต่จะต้องได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดขององค์กรการค้าโลก
   ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการก�าหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกิน
ร้อยละ ๙๕ ของประมาณการรายได้ทีค่�านวณได้ เพือ่ไม่ให้ราคาอ้อยขัน้ต้นสูงเกนิกว่าประมาณการรายได้
ที่ค�านวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบัความเหน็และข้อสังเกตของกระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และส�านักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) เสนอ
   ๓. ให้ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และส�านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดค�านยิาม “ดจิทัิล” หมายความว่า เทคโนโลยทีีใ่ช้วิธีการน�าสญัลกัษณ์ศนูย์และหนึง่
หรอืสญัลกัษณ์อืน่มาแทนค่าสิง่ทัง้ปวง เพือ่ใช้สร้าง หรอืก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพือ่ให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
และ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงาน
ของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ
   ๒. ก�าหนดให้มแีผนพฒันารฐับาลดจิทัิลเพือ่ก�าหนดทศิทางการพฒันาประเทศให้มคีวามชดัเจน 
สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนินงานของประเทศ 
   ๓. ก�าหนดให้มีศูนย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาต ิเพือ่รองรบัและสนับสนุนการแลกเปลีย่น
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก�าหนดนโยบายและ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
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รวมทัง้จดัท�าบญัชข้ีอมลูหลกัของภาครัฐ และจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานของการแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมูล
ตลอดจนให้การสนบัสนนุทางเทคนคิแก่หน่วยงานของรัฐเพือ่ให้สามารถแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่างกันได้

   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรปล่อยชั่วครำว)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) ของส�านักงานศาลยุติธรรม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษจ�าคุกของผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยที่จะต้องหาประกันหรือ
หลักประกันจากอย่างสูงเกิน ๕ ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญติัป้องกนักำรทำรณุกรรมและกำรจดัสวสัดภิำพสตัว์ (ฉบับที ่..)
   พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว  ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
   ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการควบคุมทางทะเบียน 
และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือ
สถานสงเคราะห์สัตว์ โดยก�าหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน
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   ๒. ก�าหนดโทษส�าหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และก�าหนดให้เพิ่มอ�านาจเปรียบเทียบให้กับเจ ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลักการร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยก�าหนด
ให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติเพื่อก�าหนดทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศและประชาชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งก�ากับดูแลหน่วยงาน
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการด�าเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาระบบ
สุขภาพในระดับประเทศ

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรก�ำกบัดแูลผูใ้ห้บรกิำรทำงกำรเงนิ พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็
และข้อสังเกตของส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�านกังาน ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังาน คปภ. และส�านกังาน ก.ล.ต.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เก่ียวกับการอ้างบทจ�ากัดสิทธิ
และเสรภีาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ



สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

42จุ ล นิิ ติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดค�านิยาม “ผู้ให้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงิน
ประเภทให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อและผู ้ประกอบธุรกิจ
ประเภทอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน และผู ้ให้บริการทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัท
ในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ
   ๒.  ก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการก�ากับดแูลผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ” ซึง่มปีลดักระทรวงการคลงั
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบายการก�ากับและส่งเสริม ตลอดจนก�ากับดูแล
ประกอบกิจการทางการเงิน
   ๓. ก�าหนดให้จัดตัง้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัดแูลผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิขึน้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ 
ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบาย มติ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินก�าหนด  

   ร่ำงพระรำชบญัญัติประกนัชวิีต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบญัญัติ
   ประกันวนิำศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๑ ก�าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต
    ๑.๒ แก้ไขบทบญัญตัว่ิาด้วยผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ กรณบีคุคลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เก่ียวกับ
การประกันชีวิต
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๒.๑ ก�าหนดบทบญัญตัเิพือ่รองรบัการใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในธรุกิจประกันวินาศภยั
    ๒.๒ ก�าหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน
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ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ก�าหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้
และการเพกิถอนใบอนญุาตเป็นผู้ประเมนิวนิาศภยั รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินการอุทธรณ์ค�าสัง่
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   และร่ำงพระรำชบญัญตัสิ�ำนกังำนพฒันำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ….
   รวม ๒ ฉบบั   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
   ๓. ให้ยตุกิารด�าเนนิการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการก�ากับดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
    เป็นการปรบัปรงุสถานะและอ�านาจหน้าทีข่องส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญตัหิอกำรค้ำ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบญัญตัิ
   สมำคมกำรค้ำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบบั    
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รับความเหน็ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์
รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด�าเนินการ
ต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๑.๑ เพิ่มบทนิยาม “สมาคมการค้า” เพื่อให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียน
ตามกฎหมายอืน่ทีม่วัีตถปุระสงค์ในการส่งเสรมิการค้า การบรกิาร การประกอบอาชพีอสิระ อตุสาหกรรม 
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่การหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้
    ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของหอการค้าเพื่อให้หอการค้าสามารถด�าเนินการเพื่อส่งเสริม
การค้า สามารถท�าสัญญากับภาครัฐ มีอ�านาจในการเป็นพยานรับรองลายมือชื่อของบุคคลในเอกสาร
ที่มีผู้ขอรับรอง (Notary Public) และจัดส่งเสริมการค้าบริการตามที่มีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่
ของหอการค้า หรืออาจร่วมมือกับองค์กรอื่นโดยมีการจัดสรรค่าตอบแทนระหว่างกันได้
    ๑.๓  ปรบัปรงุบัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบญัญตั ิกล่าวคอื ใบอนุญาตหอการค้า
เดมิฉบบัละ ๕๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท ใบแทนใบอนญุาตหอการค้า เดมิฉบบัละ ๕๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท 
การขอตรวจหรือคดัเอกสาร เดมิครัง้ละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั
    ๑.๔   แก้ไขชือ่รฐัมนตรรีกัษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์รกัษาการ
เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ชื่อของสมาคมการค้า เดิมมาตรา ๑๓ (๑) ก�าหนดว่า สมาคม
การค้ามีเพียงชื่อเรียกโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นสมาคมการค้า แก้ไขเป็นต้องมีค�าว่า สมาคมการค้า 
น�าหน้าชื่อด้วย เพื่อความชัดเจน
    ๒.๒ แก้ไขเพิม่เติมอ�านาจหน้าทีข่องสมาคมการค้าเพ่ือให้สมาคมการค้าประกอบวสิาหกจิ
เพื่อส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น เช่น ประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้านั้น ๆ
    ๒.๓ ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ ใบอนุญาตสมาคม
การค้า เดมิฉบบัละ ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ใบแทนใบอนญุาตสมาคมการค้า เดิมฉบบัละ ๕๐ บาท
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เป็น ๒๐๐ บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
    ๒.๔  แก้ไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการ เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง

   ร่ำงพระรำชบญัญตัลิขิสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และกำรสมคัรเข้ำเป็นภำคี
   สนธิสัญญำว่ำด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO 
   Copyright Treaty)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
และให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิไปพิจารณา
ด�าเนินการต่อไป
   ๕. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�าและด�าเนินการยืน่ภาคยานุวตัสิารต่อผูอ้�านวยการใหญ่
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาฯ
และร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
   สำระส�ำคัญของเรื่อง คือ
   ๑. สนธิสัญญำว่ำด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก
    เป็นการคุม้ครองสทิธิแก่ผูส้ร้างสรรค์ในการน�างานลขิสทิธิอ์อกเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ และก�าหนดให้คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี 
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
และการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    เป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครองงานภาพถ่าย
ตลอดอายุผู ้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่ผู ้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพ่ือให้สอดคล้อง
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กับสนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก โดยก�าหนดเพิม่เตมิข้อจ�ากดัความรับผดิ
ของผู้ให้บรกิาร และก�าหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีส�าหรับควบคุมการเข้าถึง
เป็นความผดิฐานละเมดิมาตรการทางเทคโนโลย ีและแก้ไขข้อยกเว้นการละเมดิมาตรการทางเทคโนโลยี
ซึง่จะเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอนัมลีขิสทิธิใ์ห้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยงัเป็นการแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปัจจุบัน
สนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก มภีาคสีมาชกิเข้าร่วมแล้ว ๙๖ ประเทศ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ส�านักงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏรูิป
การศึกษาเสนอ
    ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ง การซกัซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการด�าเนินการ
การจัดตั้งหน่วยงานไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
   ๔. ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็น
ของส�านกังาน ก.พ. ส�านกังบประมาณ คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ก�าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้
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คู่คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการซึ่งเป็นสาระส�าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูป
การศึกษาตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรพฒันำเด็กปฐมวยั พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�านักงานกองทุน
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังบประมาณ
ส�านักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏรูิป
การศึกษาเสนอ
   ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ง การซกัซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดต้ังส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ�านาจในการจัดท�านโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้ความเหน็ชอบ ประสานงาน ก�ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามแผนพฒันาเด็กปฐมวัย บรูณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนา
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดท�างบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   ๒. ก�าหนดให้มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ
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ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รายได้ของส�านักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เป็นต้น ให้รายได้ที่ส�านักงานได้รับจากการด�าเนินงาน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ
   ๓. ก�าหนดให้การรบัเดก็ปฐมวยัเพือ่เข้ารบัการพฒันาในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัและสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระท�ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด และผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรไกล่เกลีย่ข้อพิพำท พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทนิยาม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การด�าเนินการเพ่ือให้คู่กรณี
มีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�าเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี
   ๒. ก�าหนดให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามร่างพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ย
ข้อพพิาททีด่�าเนนิการอยูแ่ล้วโดยหน่วยงานของรฐัและไม่เป็นการต้องห้ามหน่วยงานของรฐัทีด่�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยอยู ่แล้วจะด�าเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น การไกล่เกลี่ยโดยอ�าเภอ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ การไกล่เกลี่ยโดยส�านักงานอัยการ
สูงสุดตามระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ัน
พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๕
   ๓. ก�าหนดบทก�าหนดโทษผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในหน้าที่
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติกระจำยหน้ำที่และอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรเีสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
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สาธารณสขุ ส�านกังาน ก.พ. และส�านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
   ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผล
การด�าเนนิการจดัต้ังส�านกังานไปยงัส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่ประกอบการตรวจพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่อไป
   ๔. ให้ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รบัความเหน็
ของกระทรวงการคลัง ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงบประมาณไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) เพิม่มากขึน้ โดยให้เป็นองค์กรบรหิารและผลกัดนัการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท�า
บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการกระจายหน้าที่
และอ�านาจ รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสร้าง
ประสทิธภิาพของการบรูณาการภารกิจ การจัดสรรเงนิงบประมาณทีจั่ดสรรเพิม่ขึน้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
   ๒. ก�าหนดให้มีส�านักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต้ สปน.)
โดยเป็นส�านกังานเลขานกุารของ ก.ก.ถ. และรบัผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
กับการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ๓. ก�าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพิม่ขึน้ โดยสอดคล้องกบัภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ และการพจิารณารายได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองมากขึ้น

   ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..)
   พ.ศ. .... (เพือ่ยกเลกิมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๔๑)
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
ซึง่เป็นการคนืเสรภีาพแก่ผูส่้งสนิค้าทางเรอื ในการเข้าเป็นสมาชกิสภาผูส่้งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ได้โดยความสมัครใจ   

   ร่ำงพระรำชบญัญติัเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นการขยาย
ขอบเขตการด�าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีป้องกันประเทศ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้น
ในประเทศไทย เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายรฐับาลในด้านการรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว และให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขบทนิยาม “ท�าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
ชักลากไม้ในป่า หรือน�าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. ก�าหนดให้ไม้ทกุชนดิทีข่ึน้ในท่ีดนิทีม่กีรรมสทิธ์ิหรอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิและเพิม่เติม  ให้ไม้ในทีดิ่นทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ท�าประโยชน์ตามประเภทหนังสอืแสดงสทิธิท่ีรฐัมนตรี
ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตรวีนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ส่วนไม้ในป่าชนดิใดจะก�าหนดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดนัน้
ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
   ๓. ยกเลิกการก�าหนดยกเว้นค่าภาคหลวงส�าหรับการท�าไม้ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการท�าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนได้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมค�ำขอระหว่ำงประเทศและกำรแลกเปลี่ยน
   ข้อมูลอัตโนมัติระหว่ำงประเทศ)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓.  ให้กระทรวงการคลังรบัความเหน็ของส�านักงานศาลยตุธิรรมและส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ให้อ�านาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสัง่ให้บคุคลมหีน้าทีร่วบรวมและน�าส่งข้อมลูทางภาษี
และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ท�าไว้กับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาที่ส�านักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ท�าไว้กับ
หน่วยงานของต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องรวบรวมและน�าส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ๒. ก�าหนดบทลงโทษในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจ
ในการรวบรวมและน�าส่งข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจพิจารณามีค�าสั่งลงโทษทางปกครองไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   ๓. ก�าหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จในการรวบรวม
และน�าส่งข้อมลู ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๓ เดอืนถงึ ๗ ปี หรอืปรบัตัง้แต่ ๒,๐๐๐ บาทถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
   ๔. ก�าหนดบทลงโทษในกรณทีีผู่ล่้วงรูข้้อมลูทีต้่องรายงานหรือข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจากต่างประเทศ 
แล้วน�าไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบวิชำชีพประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมธนาคารไทย และส�านักงานอัยการ
สูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทนิยาม “การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับค่าบริการหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืน ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และก�าหนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
   ๒. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ระบบ
ควบคุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเดียวกัน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ 
ในการก�ากับดูแลการประกอบวชิาชพีประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ ให้ค�าแนะน�าหรือเสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรี
ในการก�าหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   ๓. ก�าหนดให้มีการจัดต้ังส�านักงานคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยูใ่นก�ากบัของกระทรวงการคลงั เพือ่ท�าหน้าทีด่�าเนินการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนและออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
   ๔. ก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ จัดให้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยออกเป็นกฎกระทรวง  

   ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   คณะรฐัมนตรีมมีตอินมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญตัสิถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ ข. ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก�าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรอืความผดิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ก่อนวันยื่นค�าขอขึ้นทะเบียน

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรวินิจฉัยชี้ขำดอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่
ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ�านาจศาล โดยให้คู่ความ
ฝ่ายที่ถูกฟ้องให้ยื่นค�าร้องโต้แย้งเขตอ�านาจศาลภายในก�าหนดระยะเวลายื่นค�าให้การหรือก่อนพ้น
ระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นค�าให้การเป็นอย่างช้า และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยช้ีขาด
เขตอ�านาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้เพื่อป้องกันการประวิงคดี
   ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค�าร้อง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีค�าพิพากษาหรือค�าส่ังที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจ�าเป็นให้คณะกรรมการ
ลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจ�าเป็นนั้นไว้ด้วย

   ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
   ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑)
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกิดความชัดเจน อันจะน�าไปสู่การมีกฎหมายที่มีคุณภาพ
และมกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น มกีารยกเลกิหรอืปรบัปรุงกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถงึตวับทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมการด�าเนินการของ
หน่วยงานของรฐัทีม่ไิด้อยู่ในฝ่ายบรหิารด้วย ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย

   ร่ำงพระรำชบญัญัติสภำดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ
   ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของส�านักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีอ�านาจหน้าที่เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ โดยให้สภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีส�านักงานสาขา
ในจังหวัดอื่นได้
   ๒. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและด�าเนินกิจการของสภา
ดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งประเทศไทย รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นผู ้แทนภาคเอกชน ประสานด้านนโยบายและ
การด�าเนินการกับรัฐบาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
   ๓. ก�าหนดให้ส�านักงานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีผู้อ�านวยการ
เป็นหัวหน้าส�านักงานโดยต�าแหน่ง ท�าหน้าที่บริหารก�ากับดูแลการด�าเนินงานประจ�าของส�านักงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตามข้อบังคับ
   ๔. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัขิองสภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทยต้องระวางโทษปรบั
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   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ�านาจ
	 	 	 หน้าทีข่องผู้ท�าการแทน	ผูร้กัษาการแทน	หรอืผู้รกัษาการในต�าแหน่งผูบ้รหิาร
	 	 	 ของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของผู้ท�าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รบัข้อสงัเกตเก่ียวกับขอบเขตของร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวทีอ่าจไม่ได้แก้ปัญหา
เกีย่วกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการ และคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิได้อย่างครอบคลมุในคราวเดยีวกนั
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
   แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยก�าหนดให้ผู ้ท�าการแทน
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งรวมถึงอ�านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น 

   ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของส�านักงานศาลยุติธรรม ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้คู่พิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการ
หรือผู้รับมอบอ�านาจเพื่อท�าหน้าที่แทนในการด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้
   ๒. ก�าหนดให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ ที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว
เพือ่ประกอบการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงและกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร
จัดการการท�างานของคนต่างด้าวได้
   ๓. ก�าหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ ๒ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามา
และอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง และมสีทิธทิ�างาน
ในราชอาณาจักรได้ตามหน้าที่ของตน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ไปพิจารณาด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเก่ียวกับการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   มบีทบญัญตัทิีส่อดคล้องกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค และมกีารเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
พจิารณา ซึง่ประกอบด้วยบทบญัญตัทิีป่รบัแก้ไขจากพระราชบญัญติัยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้
   ๑. แก้ไขนิยามศัพท์ค�าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” และเพิ่มเติมนิยามศัพท์ค�าว่า
“กระบวนการพิจารณาอนุญาต”
   ๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู ้รับอนุญาตต้องยื่นเอกสารการได้มาซ่ึงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรประกอบค�าขอขึ้นทะเบียนต�ารับยา
   ๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยามีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญ
การขึ้นทะเบียนต�ารับ และวิธีการต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยา
   ๔. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษกรณีผู ้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการศึกษาวิจัยยา และกรณีผู้ที่ต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยาเกินระยะเวลาที่ก�าหนด
   ๕. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
   ๑. คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้ส่งความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในก�าหนดเวลา
   ๒. ให้กระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
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   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ในปัจจุบันในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชน
ใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ส�าหรับ
ประเทศไทย ปัจจบุนัพชืกระท่อมและกัญชายงัคงเป็นสิง่เสพตดิให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบญัญตัิ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการก�าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริง
พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิต
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพงและอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์และต�ารับยา สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชา
และพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจยัเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ในการรักษาภายใต้
การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้ผลิต น�าเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
   ๒. เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ�านาจก�าหนดเขตพื้นที่
เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ผลิตและทดสอบยาเสพติด
ประเภท ๕ หรือก�าหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ ในปริมาณที่ก�าหนดได้ 
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย 
   ๓. ตดัยาเสพตดิประเภท ๕ ออกจากบทบญัญตัห้ิามผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก และการมไีว้
ในครอบครอง รวมถึงการก�าหนดปริมาณยาเสพติดประเภท ๕ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครอง
จ�าหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปก�าหนดเพิ่มเติมในมาตราอื่น 
   ๔. ก�าหนดให้ผูร้บัอนญุาตทีป่ระสงค์จะจ�าหน่ายหรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิประเภท ๕
เกินปริมาณที่ก�าหนด ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (มำตรกำรภำษีเพือ่สนบัสนนุกำรบรจิำคให้แก่พรรคกำรเมอืงตำมพระรำชบัญญตัิ
   ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้บคุคลธรรมดาผูม้สัีญชาตไิทยท่ีบรจิาคเงนิให้พรรคการเมอืง หรือให้การสนบัสนุน
เงินหรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถน�าไปหักลดหย่อน
ในการค�านวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจ�านวนที่บริจาค แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐บาท ในปีภาษนีัน้ ทัง้นี ้ให้มผีลใช้บงัคบัส�าหรบัเงนิได้พงึประเมนิประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
   ๒. ก�าหนดให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลทีบ่รจิาคเงนิให้พรรคการเมอืง หรอืให้การสนับสนนุ
เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดในการจดักจิกรรมระดมทุนของพรรคการเมอืง สามารถน�าเงนิ ทรพัย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีบริจาค ไปหักรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้ตามจ�านวนทีบ่รจิาคแต่รวมกันแล้วไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท ในรอบระยะเวลาบญัชี ทัง้นี ้ให้มผีลใช้บงัคบั
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   ร่ำงพระรำชบญัญัติประกนัชวิีต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. และร่ำงพระรำชบญัญัติ
   ประกนัวนิำศภยั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (กลุม่ท่ี ๒ บทบญัญตัเิกีย่วกบักำรเสรมิสร้ำง
   เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของบริษัท)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญติัประกนัชวีติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. …. และร่างพระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญติัรวม ๒ ฉบบัดงักล่าว ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการปรบัปรงุและแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัิ
ประกนัวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัการก�ากับดแูลบรษิทัประกนัวนิาศภยั ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
ในการก�ากบัดูแลบรษิทัประกนัภัยทีมี่ปัญหาในการด�าเนินการ ปรับปรงุกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
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ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รองรับการเข้ารับ
การประเมินตามโครงการประเมนิภาคการเงนิ (FSAP) ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการก�ากบัดแูลบริษทัประกันชีวติ
และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 
มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
   ให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากัด (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการน�าร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๕๘/๒๕๖๐ มาแก้ไขเพิ่มเติมใน ๖ ประเด็น กล่าวคือ
การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ การส่งเอกสารการประชุม
กรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมกรรมการ การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงมีความจ�าเป็น
เร่งด่วนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่กระทบบทบัญญัติอื่น โดยเป็นการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอ�านวยความสะดวกแก่บริษัท
มหาชนจ�ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงานศาลยตุธิรรม ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
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พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี เสนอ
   ๓. ให้ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรรัีบความเหน็ของกระทรวงการคลงัและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาด�าเนินการ
ต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้การด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการไว้
โดยเฉพาะและมีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน หรือมีหลักประกัน
ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
   ๒. เพิ่มบทนิยามค�าว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�าว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” เพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท
   ๓. ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
   ๔. ก�าหนดให้ผู้อทุธรณ์ทีไ่ม่เห็นด้วยกับค�าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   และร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิก
   สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมัุตหิลกัการร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวง
มหาดไทยรับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการ
ต่อไปด้วย
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   ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
   ๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
	 	 	 	 ๑.๑	ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 	 	 ๑.๒	ก�าหนดบทนิยาม	ค�าว่า	“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”	หมายความว่า	กฎซึ่งออกโดยอาศัย
อ�านาจของสภาท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	 แต่ไม่รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	และค�าว่า	“ผู้ริเริ่ม”	หมายความว่า	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ริเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธาน
สภาท้องถิ่น
	 	 	 	 ๑.๓	ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ	ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นค�าร้อง	และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมี
จ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	๕	 ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในวันที่	 ๑	 มกราคม	 ของปีที่มีการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ส�าหรับการเสนอข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครรวมกันไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
	 	 	 	 ๑.๔	 ก�าหนดให้มีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน
ไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	เพือ่ด�าเนนิการจัดให้มกีารรวบรวมลายมอืชือ่ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	 	 	 	 ๑.๕	ก�าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นเมื่อได้รับค�าร้องขอให้ส่งค�าร้องให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ด�าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว	 ภายในสมัยประชุมนั้น
หรือสมัยประชุมถัดไป
   ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 ๒.๑	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 	 	 ๒.๒	 ก�าหนดบทนิยาม	 ค�าว่า	 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”	 “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ”	 และ	 “ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง”	
	 	 	 	 ๒.๓	ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอ�านาจ
ที่บัญญัติไว้
	 	 	 	 ๒.๔	ก�าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ให้	เสนอให้	หรือสัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	หรือข่มขู่เพื่อให้บุคคลใดกระท�าการ	เช่น	 เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งผู้เรียก	รับ	หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการดังกล่าว	เป็นต้น
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามที่ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ส ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอ
   ๓. ให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
    ๑. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ของคนในชาติให้มีการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต
    ๒. ก�าหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมี ๓ แผนก ได้แก่
    - แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี
    - แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย
    - แผนกสามัญศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรม
สนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
   ๓. ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการรูปหนึ่ง 
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอ�านาจและหน้าที่
เช่น ก�าหนดนโยบายและแผนการจดัการศกึษาพระปรยิติัธรรม ควบคมุ ดแูลและก�ากับการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และก�าหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
   ๔. ให้รัฐอุดหนุนงบประมาณส�าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม
และความจ�าเป็น
   ๕. ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด 

    ส�าหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู ้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่ www.soc.go.th เพ่ือค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นอกจากน้ี ยังมีช่องทางให้ท่านผู ้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจ�าสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมาย
เที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
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ดร.น้ำ แท้  มีบุญสล้าง๑  

 ๑	 อัยการจังหวัด	ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี.	
  ๒	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓	“อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย.....”.

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ  

“หลักอิสระ” ในกระบวนการยุติธรรม

  ความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก 
การแทรกแซงจากนักการเมืองหรือผู ้มีอิทธิพลน้ัน มักจะมีการกล่าวอ้างเสมอว่าหน่วยงานและ 
เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งศาล อัยการและต�ารวจจะต้องมี “อิสระ” ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ถึงขนาดพัฒนาเป็นหลัก “อิสระ” ขึ้นมากันเองในหมู่นักกฎหมายไทยและมี
การใช้หลักการ “อิสระ” จนเกินเลยผิดเพี้ยนไปจากหลักการที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ 
 ในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยน้ัน อ�านาจอธิปไตยทัง้นิตบัิญญติั บรหิาร และตลุาการนัน้
เป็นอ�านาจของประชาชน บคุคลและหน่วยงานของรัฐทีใ่ช้อ�านาจนติบิญัญตั ิบริหาร และตลุาการ จงึต้อง 
(๑) การเข้าสู่ต�าแหน่งมีที่มาจากประชาชน (๒) ถูกตรวจสอบการท�าหน้าที่ได้โดยประชาชน และ  
(๓) ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ดังนั้นประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาจึงออกแบบ 
ให้หัวหน้าผู้พิพากษาศาลช้ันต้น อัยการ และต�ารวจมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
อัยการสูงสุดมาจากการแต่งต้ังของประธานาธิบดี (ประธานาธิบดีมีที่มาและมีความรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน) และผ่านการรับรองจากรัฐสภา ดังนั้น ตามหลักการและปรัชญาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจงึเป็นไปไม่ได้เลยทีข้่าราชการและหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทัง้ศาล อยัการและ
ต�ารวจจะมี “อิสระ” ถึงขนาดการเข้าสู่ต�าแหน่งไม่ได้มีที่มาจากประชาชนหรือโดยการแต่งตั้งจากฝ่าย
บริหารซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่อิสระปราศจากการตรวจสอบย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพราะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อประชาชน
เจ้าของอ�านาจอธิปไตยท่ีแท้จรงิ ยิง่พฒันาหลกัอสิระตามแนวทางเช่นน้ีมากเท่าใดยิง่ขดัแย้งกบัหลกัการ 
“อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชนชำวไทย”๒  
 หลักประกันการท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักสากลที่ยอมรับกันท่ัวโลกก็คือหลัก  
The rule of law หรือหลักนิติธรรม หัวใจส�าคัญของหลักการนี้ก็คือ “บุคคลทุกคนจะเสมอภาคกัน
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ภายใต้กฎหมาย”๓ กล่าวคือ กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย หากมีการ 
กระท�าผิดกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา  
ฝ่ายข้าราชการประจ�าอย่างผูพ้พิากษา อยัการ เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืประชาชนทัว่ไปจะต้องถกูด�าเนนิคดี
ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคทัว่หน้ากนัไม่มบีคุคลใดหรอืเจ้าหน้าทีค่นใดทีม่เีอกสทิธิพ์เิศษปราศจาก
การตรวจสอบหรอืหลดุพ้นจากความรบัผดิไปได้ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาม ี๑๗ มลรฐั มคีณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีป่ระจ�าวันของผูพ้พิากษาในด้านความรูค้วามเข้าใจกฎหมาย  (understanding 
of relevant law) การบรหิารงาน (administrative prowess) และการแสดงออกทางอารมณ์ (judicial 
temperament) เป็นต้น ส่วนในมลรัฐ Arizona มีการท�ารายงานการประเมินเพื่อสร้างความเช่ือมั่น 
แก่ประชาชนผ่านโปรแกรมแบบการประเมนิทีเ่รยีกว่า judicial performance evaluation programs  
ที่เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อใช้เป็นต้นแบบ๔  นอกจากนี้ หลักความเสมอภาค 
ภายใต้กฎหมายยงัได้รบัการรบัรองไว้ในมาตรา ๗ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (The Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) 1948)๕ ดังนั้น หากมีผู้ใดใช้อ�านาจอิทธิพลแทรกแซง
การปฏบิติัหน้าทีห่รือการทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัเองปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างมอีคตเิอนเอียงเพราะเหน็แก่ผลประโยชน์
ย่อมท�าให้เกิดสภาวะความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมายจึงเป็นการท�าลายหลักการ The 
rule of law 
 ระบบกระบวนการยตุธิรรมทีด่ตีามมาตรฐานสากลจงึต้องเป็นระบบทีท่กุคนมคีวามเสมอภาคกนั
ภายใต้กฎหมาย โดยอาศยัระบบการตรวจสอบควบคมุอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาถงึขนาดที ่“เจ้าหน้าทีร่ฐั
ต้องไม่มีโอกาสที่จะละเว้น บิดเบือนพยานหลักฐานแห่งคดี หรือตีความพิพากษาตามอ�าเภอใจ 
เพื่อช่วยเหลือบุคคลใดได้เลย” ประชาชนไม่ต้องขวนขวายไปร้องขอความเป็นธรรมจากมูลนิธิใด ๆ 
 ให้มาก�ากบัดูแลการท�างานของเจ้าหน้าที ่ประชาชนหรือสือ่มวลชนจึงไม่จ�าต้องไปเรยีกร้องขอค�ายนืยนั
จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ท�าคดีอย่างตรงไปตรงมา และเจ้าหน้าที่ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว 
ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าหน้าที่อย่างยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใด  
 ระบบทีจ่ะเป็นหลักประกนัการบงัคบัใช้กฎหมายและการพจิารณาพพิากษาอย่างตรงไปตรงมา
ที่จะท�าให้ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมายตามหลักการ The rule of law มีหลากหลายวิธีการ เช่น 
 ๑. ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่อาจริเริ่มคดีเองและตัดสินคดีได้เองเพราะขัดต่อหลักการแบ่งแยก
อ�านาจอันจะน�าไปสู่การใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ (ประเทศต่าง ๆ จึงไม่ให้ทนายรับจ้างฟ้องคดีอาญา)
 ๒.  ศาลพจิารณาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบจะต้องเป็นศาลทีแ่ยกจากศาลยตุธิรรมเพือ่ประกนั
การท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเมื่อผู ้พิพากษากระท�าความผิดและถูกฟ้องเป็นจ�าเลยเสียเอง  
(กรณีศึกษา; ประชาชนเรียกร้องให้คืนสมบัติของแผ่นดินกรณีมีการใช้ที่ดินราชพัสดุผิดวัตถุประสงค์

  ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย.....”.
  ๔ Arizona Commission on Judicial Performance Review, “develops evaluation reports that the public can 
access, as a model”  http://www.azjudges.info/Judicial-Performance-Reports/Judicial-Report/courtid/1/benchid/1.
  ๕ The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1949, Article 7 “All are equal before the law and are 
entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any 
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”.
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ก่อสร้างบ้านพักบนดอยสุเทพและตัดไม้ท�าลายป่าท�าให้ที่ราชพัสดุเสื่อมสภาพเสียหายแต่กลับถูก 
ผู้พิพากษาขู่ด�าเนินคดีกลับ	 เช่นนี้	 ศาลใดจะให้ความยุติธรรมพิจารณาคดีโดยไม่มีอคติเอนเอียงและ 
ไม่เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์)		
		 ๓.	การบัญญัติกฎหมายยกเลิกการนิรโทษกรรม	(Voiding	Amnesty)	ในการท�าความผิดฐาน	
“กระท�าปฏิวัติรัฐประหาร”	และเพื่อลบล้างค�าพิพากษาศาลฎีกา๖	ที่รับรองเสมอมาว่า	“การท�าปฏิวัติ
รัฐประหารส�าเร็จเป็นรัฏฐาธิปัตย์”	 ค�าพิพากษาของฝ่ายตุลาการลักษณะเช่นน้ีเสมือนการสนับสนุน 
ส่งเสรมิการท�ารฐัประหารและแบ่งปันเอ้ือผลประโยชน์ซึง่กันและกันและสร้างความเสยีหายต่อเศรษฐกจิ	 
สังคม	การพัฒนาการเมืองการปกครองของชาติอย่างร้ายแรงประเมินค่าไม่ได้	กฎหมายยกเลิกการ
นิรโทษกรรมจะตีกรอบมิให้มีค�าพิพากษาที่ส่งเสริมการก่อกบฏ	สถาปนาระบอบเผด็จการที่ล้มล้าง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไป	เช่น	กรณีประธานาธิบดี	Rodrigo	Duterte	แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ออกกฎหมายยกเลิกการนิรโทษกรรมนาย	Antonio	 Trillanes	 IV	 ส�าหรับการใช้กองทัพ 
ท�ารัฐประหารในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	 และ	 ๒๐๐๗๗	 กรณีนี้ฝ่ายบริหารสามารถจะตรากฎหมายเพ่ือยับยั้ง
กระท�าปฏิวัติ	รัฐประหารและเพื่อลบล้างค�าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้
		 ๔.	การบญัญตัคิวามผดิฐาน	“ขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม”	ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา	เพือ่
ลงโทษทางอาญาต่อการกระท�าใด	ๆ	ก็ตามที่ขัดขวางความยุติธรรมท�าให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
อคติเอนเอียง	 บิดเบือนพยานหลักฐานท�าให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 
ตามหลักการ	The	rule	of	law	
		 ๕.	จะต้องสร้างระบบการสอบสวนที่ไม่มีหน่วยงานใดมีอิสระและมีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ตามอ�าเภอใจที่จะรวบรวมหรือไม่รวบรวม	ปรุงแต่ง	ดัดแปลง	หรือท�าลายหรือบิดเบือนพยานหลักฐาน
อย่างไรกไ็ด้เพยีงล�าพงั	แต่จะต้องเป็นระบบทีม่หีลากหลายหน่วยงานทีส่ามารถรบัรู	้เข้าถึงพยานหลกัฐาน
แห่งคดี	 และอัยการสามารถเรียกตรวจสอบพยานหลักฐานได้ทันทีที่มีการร้องเรียนถึงความบิดเบือน 
ไม่โปร่งใสต้ังแต่เริ่มคดีเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนก่อนพยานหลักฐานจะถูกบิดเบือนสูญหาย				
(กรณศีกึษา;	คดหีวย	๓๐	ล้าน	ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ีพนกังานสอบสวนแอบตดัต่อ	ดดัแปลง	ปรงุแต่งพยาน
ค�าให้การพยาน	และท�าหลักฐานสูญหายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์โดยก�าหนดผลแห่งคดีในทิศทาง 
ที่ตนต้องการ)	
		 ๖.	เป็นระบบที่มีหลากหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายต่าง	 ๆ	 สามารถริเริ่มสืบสวน	
สอบสวนด�าเนนิคดส่ีงส�านวนตรงต่อพนกังานอยัการได้เพือ่สร้างระบบตรวจสอบกนัเองระหว่างหลากหลาย

  ๖	ค�าพิพากษาฎีกาที่	 ๔๕/๒๔๙๖	 “คณะรัฐประหารได้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศได้เป็นผลส�าเร็จ	 การบริหารงานประเทศ 
ในลกัษณะเช่นนี	้คณะรฐัประหารย่อมมอี�านาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง	แก้ไข	ยกเลกิ	และออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏวิตัเิพือ่บรหิารประเทศชาติ
ต่อไปได้	มิฉะนั้น	ประเทศชาติจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้”
		 	 ค�าพพิากษาศาลฎีกา	๑๖๖๒/๒๕๔๕	“เมือ่คณะปฏิวติัได้ท�าการยดึอ�านาจการปกครองประเทศได้เป็นผลส�าเรจ็ใน	พ.ศ.	๒๕๐๑	
หัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองบ้านเมือง	 ข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติส่ังบังคับประชาชนก็ย่อมถือว่าเป็นกฎหมาย	 
แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม	 ดังนัย 
ค�าพิพากษาฎีกาที่	๔๕/๒๔๙๖..…”.	
  ๗	ABS-CBN	News,	Trillanes amnesty voided; senator faces charges, arrest;	Posted	at	Sep	04	2018	10:26	AM	
https://news.abs-cbn.com/news/09/04/18/trillanes-amnesty-revoked-senator-faces-charges-arrest.
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หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อป้องกันการผูกขาด	 ไม่ด�าเนินคดี	 ไม่รับแจ้งความลงเป็นเลขคดี	
เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องหรือผู้มีอิทธิพลหรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์และเป็นการสร้างทางเลือกให้
ประชาชนกรณีไม่ไว้ใจการสอบสวนของบางหน่วยงาน	 (กรณีศึกษา;	 เจ้าหน้าที่รัฐพยายามช่วยเหลือ
บิดเบือนคดีฆ่าเสือด�าที่ทุ่งใหญ่นเรศวร	หากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้เข้าถึงและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ไว้เองก่อนและออกมายืนยันผลตรวจสอบ	DNA	พยานหลักฐานแห่งคดีนี้จะถูกบิดเบือนไป)
		 ๗.		การใช้ก�าลงัจบักมุและแจ้งข้อหาประชาชนจะต้องเป็นความผดิท่ีพนกังานอัยการรบัรองและ
มีความเป็นไปได้ที่จะสั่งฟ้องด�าเนินคดีในฐานความผิดนั้นจริง	ๆ	การใช้ก�าลังจับกุมและแจ้งข้อหา
ประชาชนจะต้องถกูตรวจสอบพยานหลกัฐานจากพนกังานอัยการทนัทีเพือ่ป้องกนัการใช้อ�านาจโดยมชิอบ 
กลั่นแกล้งยัดเยียดความผิด	หรือตั้งข้อหาหนักเกินความผิดที่แท้จริงท�าให้ประชาชนถูกขังนานเกินกว่า
ฐานความผิดที่อัยการสั่งฟ้องด�าเนินคดีจริง	ๆ
		 ๘.	การเข้าสู่ต�าแหน่งของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งต�ารวจ	อัยการ	ผู้พิพากษาจะต้อง
มีที่มาเก่ียวข้องกับประชาชนเพื่อมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 เช่น	 การจัดตั้งต�ารวจ
จังหวัด	 การเข้าสู่ต�าแหน่งโดยการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงหรือจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก 
ฝ่ายบรหิาร	 ผู้แทนประชาชน	และผ่านการรบัรองจากรฐัสภา	เป็นต้น	เพือ่ป้องกันหน่วยงานรฐัเหล่าน้ีคดิแต่
จะสร้างอาณาจกัรแสวงหาอ�านาจเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและองค์กรของตนแต่ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชน	(กรณศีกึษา;	เช่น	การทีห่น่วยงานต่าง	ๆ	คดิแต่จะเพิม่
ก�าลงับคุลากร	หรอืสร้างอาคารสถานทีท่�างาน	ทีพ่กัอาศยัใหญ่โตหรหูราสิน้เปลอืงภาษีเกนิความจ�าเป็น)			
	 ดังนั้น	แนวคิดในการสร้างความ	“อิสระ”	เพื่อเป็นหลักประกันให้เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งผู้พิพากษา	อัยการ	และพนักงานสอบสวน	จึงเป็นแนวทางที่ผิดเพี้ยนต่อหลักการสากล 
เพราะยิง่อสิระเจ้าหน้าทีร่ฐัยิง่ต้องการขยายอ�านาจเพือ่สร้างอาณาจักรเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
และองค์กรของตน	 ยิ่งอิสระยิ่งหลุดพ้นจากการตรวจสอบจากประชาชน	 ยิ่งอิสระยิ่งไม่ตอบสนอง 
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพราะปราศจากความรับผิดชอบต่อประชาชนเจ้าของอ�านาจ
อธิปไตย	ยิ่งอิสระจึงยิ่งขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
	 การสร้างหลักประกันให้เจ้าหน้าที่รัฐท�าหน้าที่ตรงไปตรงมาแท้ที่จริงคือจะต้องสร้างระบบ
กระบวนการยุติธรรมที่ท�าให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคกัน		 
ไม่มีโอกาสที่จะเอนเอียงช่วยเหลือผู้ใด	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีอ�านาจ	มีอิทธิพล	หรือจน	รวยเพียงใด	
ตามหลัก	The	Rule	of	Law	และขจัดปัญหาปัจจุบันที่	“กฎหมายบังคับใช้เฉพาะกับคนจน”	ทั้ง	ๆ	ที่
ความเสียหายใหญ่หลวงต่าง	ๆ 	ต่อทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน	ต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	
และการทจุรติคอร์รัปชันล้วนเกดิจากการแสวงผลประโยชน์จากผูม้อี�านาจปกครองหรอืผูม้ฐีานะร�า่รวย
มีอิทธิพลหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดจากชาวบ้านที่ยากจน	แต่ระบบกระบวนการยุติธรรม
ทีล้่าหลงัท�าให้การบงัคับใช้กฎหมายไม่มคีวามเสมอภาคและไม่ตรงไปตรงมาตามหลัก	The	Rule	of	Law	
ที่ท�าให้ผู้มีอ�านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหล่าน้ีหลุดรอดจากความรับผิดเสมอ	ๆ		 
ท�าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย
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หากจะกล่าวถงึ “การพฒันาประเทศไทย” นบัตัง้แต่มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมาแล้ว จะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้มีการพัฒนา 
บ้านเมอืงในทกุมติมิาเป็นระยะ ทัง้ใน “ด้านเศรษฐกิจ” ทีป่ระเทศไทยได้รบัการยกระดบัให้เป็นประเทศ
ในกลุม่บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง “ด้านสงัคม” ทีม่กีารพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน 
จนหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และ “ด้านสิง่แวดล้อม” ทีม่ข้ีอได้เปรยีบในความหลากหลายเชงินเิวศ  
แต่อย่างไรกต็าม ยงัมีความท้าทายอ่ืน ๆ  ทีส่่งผลต่อการพฒันาประเทศทีส่�าคญั อาท ิอตัราการขยายตวั 
ทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยงัอยูใ่นระดบัทีร้่อยละ ๓.๙ ของ GDP ซึง่ถอืว่าอยูใ่นระดบัต�า่กว่าศกัยภาพ  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษทีผ่่านมา โดยมสีาเหตุหลกัส่วนหนึง่มาจาก 
“การชะลอตวัของการลงทนุภายในประเทศ” และ “สถานการณ์เศรษฐกิจโลก” ทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัได้เตม็ที ่
“โครงสร้างเศรษฐกจิไทย” ทีย่งัไม่สามารถขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ “ภาคบรกิาร 
และภาคเกษตร” ทีม่ผีลิตภาพการผลติในระดบัต�า่ ขาดการน�าเทคโนโลยเีข้ามาเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 
ประกอบกับ “แรงงานไทย” ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ๒

นอกจากนี ้“ศกัยภาพและคณุภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย” ทีแ่ม้ว่าการเข้าถงึระบบบรกิาร
สาธารณะ การศึกษา การบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ   
จะมีความครอบคลมุเพิม่มากขึน้ แต่ก็ยงัคงมปัีญหาเรือ่ง “คณุภาพการให้บรกิาร” ทีม่มีาตรฐานแตกต่างกนั
ระหว่างพืน้ที ่ จงึเป็นหน่ึงในสาเหตหุลักทีท่�าให้เกิดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในหลายมติ ิ อีกท้ัง “ความยากจน”  
ก็เป็นประเด็นท้าทายต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา 
ความเหลือ่มล�า้อย่างยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนัการวางกลยทุธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟ ู ใช้ และรกัษาทรพัยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมของประเทศมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

๑จัดโดย คณะกรรมการสวัสดิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) หัวข้อ  
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมือ่วนัจนัทร์ที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องเพลนาร ี๒ - ๓ ศนูย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.

๒โปรดดู ข้อมูล “สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” ในพระราชโองการ ประกาศ  
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), หน้า ๑ - ๒.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑ก้าวต่อไป
   ของประเทศไทย 

“
”

067-079_06_���������� ��-��62-4.indd   67 4/10/2562 BE   5:29 PM



ก้าวต่อไปของประเทศไทย

68จุ ล นิิ ติ

จากสภาพปัญหาและความท้าทาย 
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ในมติิต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นจะเหน็ได้ว่ามสีาเหตุ
ส�าคัญเกิดจาก “ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการภาครัฐ” “การพัฒนาประเทศที่ขาด 
ความต่อเน่ืองและยดืหยุน่” ในการตอบสนอง 
ต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
รวมทั้ ง  “ความมั่นคงภายในประเทศ” 
ที่ยังมีหลายประเด็นต้องเสริมสร้างให้เกิด 
ความเข ้มแข็ง และลดความขัดแย้งทาง 

ความคิดหรืออุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล�้าความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยตุธิรรม และการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง ซึง่นบัวนัจะยิง่มคีวามซบัซ้อนหลากหลายมติิ 
และมแีนวโน้มทีจ่ะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ อนัส่งผลต่อ “อนาคตการพฒันาประเทศ” อย่างมาก  
ดงันัน้ การพฒันาประเทศจึงจ�าเป็นต้องมยีทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุทกุมติแิละทุกด้านทีเ่กีย่วข้อง  
หรือต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 

อย่างไรก็ดี หลายประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว 
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้
ประเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดวสิยัทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรล ุพร้อมทัง้
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการ  
โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน 
ในระดบัอืน่ ๆ เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิติั ทัง้ในระดับยทุธศาสตร์ ภารกิจ และพืน้ท่ี ซึง่รวมถงึพืน้ทีพิ่เศษ 
ต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศ 
สามารถด�าเนินการได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”๓ ตามคติพจน์ประจ�าชาติ เพื่อสนองตอบต่อ 
ผลประโยชน์แห่งชาติที่ก�าหนดไว้ต่อไป

ดงันัน้ เพือ่เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ให้ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องได้มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะกรรมการ
สวสัดกิารของสภานติิบญัญติัแห่งชาติ จึงได้จัดให้มกิีจกรรมดนิเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) ในหวัข้อเรือ่ง  
“ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ขึน้ เม่ือวนัจนัทร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา โดยการจดักิจกรรม 
ในครัง้นี ้ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร  วชิติชลชยั ประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้กล่าวเปิดงาน 
โดยมี นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานจัดกิจกรรม
ดินเนอร์ทอล์ก เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกราบเรียนเชิญ จากน้ัน มีการบรรยาย เรื่อง 
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดย นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  

     ๓เพิ่งอ้าง, หน้า ๕.
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รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย”  
โดย ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร.วษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีทัง้นี ้โดยม ีนายสรุชัย  เลีย้งบญุเลิศชยั 
รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ คนทีห่น่ึง นายพรีะศกัดิ ์ พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
คนทีส่อง และสมาชิกสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิรวมทัง้เลขาธกิารวฒิุสภา ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ส�าหรบัการแสดงปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” นัน้ มสีาระส�าคญัสรปุได้ ดังนี้

ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.วษิณ ุ เครอืงาม  รองนายกรฐัมนตร ีได้แสดงปาฐกถาว่า หัวข้อของ
กิจกรรมในวันนี้ คือ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” เมื่อพิจารณาความหมายของค�าว่า “ก้าว” แล้ว 
หมายถึง “การก้าวเดิน การเคลื่อนไหว การขยับเขยื้อน การเคลื่อนที่” ซึ่งอาจจะเป็นการขยับเขยื้อน
หรอืเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าหรอืข้างหลงัก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายทีเ่ป็นการก้าวเดินหรอืเคลือ่นที่ 
ไปข้างหน้า เพราะถ้าเป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลังแล้วมักจะเรียกว่า “ถอยหลัง” 

ทั้งนี้ การก้าวเดินของคน รวมถึงสัตว์ด้วยนั้น จะมีลักษณะหรือปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ 
จะต้องเดนิไปสูจ่ดุหมายปลายทาง และเดนิอย่างมัน่คง หรอืไม่เซ ไม่ล้ม และไม่ว่าจะเป็น “ก้าวต่อไป” 
หรอื “ก้าวทีผ่่านมา” ของประเทศไทย ก็มคีวามจ�าเป็นอยูแ่ล้วทีต้่องก้าวอยู่เสมอ โดยเฉพาะยคุปัจจบุนั
ที่เป็น “ยุคดิจิทัล” ความจ�าเป็นในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจะมีความจ�าเป็นสูงกว่าในอดีต 
โดยส�านวนภาษาองักฤษท่ีว่า “แค่เราหยดุอยูก่บัทีไ่ม่ก้าวเดนิต่อไป กเ็ท่ากบัได้ถอยหลังเสยีแล้ว” นัน้ 
เป็นการสะท้อนให้เหน็ความจรงิว่า “ในขณะทีโ่ลกหมนุ เวลาเปลีย่น ความคดิคนผนัแปร และการกระท�า
เปลี่ยนแปลงไป หากเราไม่เดินไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หรือเพียงแค่หยุดนิ่งอยู่กับที่  
คนอื่นก็จะเดินแซงล�้าหน้าเราไป ซึ่งเท่ากับเราได้ถอยหลังแล้วนั่นเอง” ฉะนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง
ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

อนึง่ ดังได้กล่าวแล้วว่า ในอดตีทีผ่่านมา ประเทศไทยก็ได้ก้าวเดนิมาโดยตลอดอยูแ่ล้ว เหตใุด
จงึต้องกล่าวถงึการก้าวเดนิต่อไปข้างหน้าอกี หรอืจะแตกต่างจากปัจจบุนัอย่างไร เพราะสดุท้ายกต้็อง
ก้าวเดินทั้งสิ้น ประเด็นนี้เห็นว่ามีความแตกต่าง กล่าวคือ การก้าวเดินในช่วงเวลาท่ีผ่านมาน้ัน  
มอีาการเหมอืนคนเดนิสะเปะสะปะ แต่จากนีไ้ปข้างหน้าควรจะต้องระมัดระวงัมใิห้เดนิสะเปะสะปะ
เหมือนที่ผ่านมา โดยค�าว่า “สะเปะสะปะ” ดังกล่าวมิใช่ค�าแสลงหรือหยาบคาย เพราะพจนานุกรม
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ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง ไม่ตรงเป้า ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์ 
หรือไม่แน่ชัดว่าจะไปไหน ไปอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก้าวเดิน แต่เป็นการก้าวเดินที่สะเปะสะปะ 
คือ ขาดจุดหมาย ขาดเป้าประสงค์ หรืออาจจะมีจุดหมาย มีเป้าประสงค์ แต่บอกไม่ได้หรืออธิบาย
ไม่ถูกว่ามันคืออะไร ไปทางไหน ไปท�าไม ไปอย่างไร และไปเมื่อไร อุปมาเหมือนเวลาเราออกเดิน 
หรือขับรถ ต้องรู้ว่าจะเดินหรือขับรถไปสะเปะสะปะไม่ได้ฉันใด การที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าในฐานะ
ที่เป็นประเทศไทย ก็จะก้าวต่อไปอย่างสะเปะสะปะไม่ได้ฉันนั้น๔ 

ส�าหรับเหตุผลที่กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเดินอย่างสะเปะสะปะ เพราะเมื่อประมาณ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขาธิการองค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ หรอื “โออซีีด”ี๕  
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในทวีปยุโรป  
ในทวปีเอเชยีจะมเีพยีงประเทศเกาหลใีต้และญีปุ่น่เท่านัน้ทีเ่ป็นสมาชกิ จดัตัง้ขึน้เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของ
ภมิูภาคยโุรปและโลก ได้เดนิทางมาประเทศไทยและเข้าพบ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
เพือ่ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกีย่วกบัเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ รวมท้ังเชญิประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของโออีซีดีด้วย อันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลหลายชุด 
ทีผ่่านมาได้พยายามทีจ่ะเข้าเป็นสมาชิกแต่ไม่ส�าเรจ็ และในโอกาสนี ้นายกรฐัมนตรไีด้สอบถามว่า “เหตใุด
ประเทศไทยจงึสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชกิของโออซีดีีได้แล้ว” ซึง่ได้รบัค�าตอบว่า “เม่ือก่อนพจิารณาแล้ว
ไม่เห็นว่าประเทศไทยมีเป้าหมาย แต่ปัจจุบันก�าลังจะมีและก�าลังจะเดินไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ว่าจะ 
ได้ท�าตามเป้าหมายหรือไม่ ก็เพียงพอท่ีจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอนาคตแล้ว” โดยค�าว่า “ไม่เห็นว่า 
มีเป้าหมาย” ดังกล่าว หากแปลความเสียใหม่ก็คือ “สะเปะสะปะ” นั่นเอง

ส�าหรบั “อะไรทีแ่สดงให้เห็นว่าประเทศไทยมเีป้าหมาย” กค็อื “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ โดยในขณะที่ 
เจรจากนันัน้ ยทุธศาสตร์ชาติยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการหรอืยงัไม่แล้วเสรจ็ เพราะเพิง่ประกาศใช้บังคบั
เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา๖ แต่กเ็พยีงพอแล้วว่านัน่คอื “การเหน็อนาคต” ประกอบกับอัธยาศัย 
ไมตรทีีมี่ให้แก่กัน จงึได้รบัการทาบทามให้ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง “ประธานร่วม”(Co-Chairman)  
กับประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมโออีซีดีที่ประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในอนาคตด้วย

นอกจากม ี“ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เป็นสิง่แสดงให้เหน็ถงึเป้าหมายแล้ว ยงัม ี“การปฏริปูประเทศ” 
เป็นเป้าหมายของประเทศอีกด้วย โดยประมาณ ๔ เดือนต่อมานับจากการเจรจาดังกล่าว ได้มีโอกาส
เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและเข้าพบเลขาธิการองค์การโออีซีดี ซึ่งท่านได้สอบถามถึงความคืบหน้า
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ได้รับค�าชื่นชมว่า “การท่ีประเทศไทย 
คิดที่จะมีแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติพร้อม ๆ กันนั้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดี  
เพราะ “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เปรียบเสมอืนเป้าหมายของการเดนิทางว่าออกจากตรงนีแ้ล้วจะเดนิต่อไป 
ทางไหน แต่การจะไปทางไหน ไปโดยวิธีใดต้องใช้ “การปฏิรูป” ฉะน้ัน เท่ากับประเทศไทยมีทั้ง 
“means” คือ วิธีการ และ “the end” คือ จุดหมายปลายทาง

     ๔ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
๕นายอังเคล กูเรีย (Angel Gurría) คือ เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี  

(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) คนปัจจุบัน.
    ๖พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕  
ตอนที่ ๘๒ ก  หน้า ๑  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.
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ทัง้นี ้ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึการเดนิหรอืก้าวต่อไปของประเทศ ควรจะมกีารเหลยีวหลงัหรอืหนักลบั
ไปพิจารณาถึงการก้าวเดินที่ผ่านมาด้วยว่า เหตุใดประเทศไทยจึงเดินสะเปะสะปะหรือไม่มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศไทยก็ได้ก้าวเดินมาโดยตลอด แต่เหตุใดการก้าวเดินนั้น
ไม่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้กับคนภายในประเทศและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 
นกัลงทนุได้เท่าทีค่วร ซึง่พจิารณาแล้วเหน็ว่ามสีาเหตอุนัเนือ่งมาจากปัจจยัหรอืสภาพปัญหาท่ีส�าคญั 
๔ ประการ ดังนี้

๑. การยึดอ�านาจการปกครองประเทศ 
การยดึอ�านาจการปกครองประเทศเมือ่ ๔ ปีทีผ่่านมา อาจจะท�าให้คนเกิดความหวาดระแวง

และไม่เช่ือม่ัน รวมทัง้ท�าให้รัฐธรรมนูญและการเลือกตัง้หรอืการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสะดดุ 
หยุดลง จึงส่งผลให้เกิดการสะเปะสะปะอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม การยึดอ�านาจเป็นเพียงหนึ่งในหลาย
สาเหตุหลักของการสะเปะสะปะเท่านั้น อีกทั้งมิได้กระทบกระเทือนต่อประเทศมากมาย เพราะในช่วง
ระยะเวลา ๒ - ๓ ปีท่ีผ่านไป ได้พสิจูน์แล้วว่ามิได้ท�าให้ความเช่ือมัน่ในสายตาของนานาประเทศลดน้อยลง
เท่าใด โดยเรายงัคงมคีวามสมัพนัธ์ทางการทตู คบค้าสมาคม และพบปะเยีย่มเยอืนกนัตามปกต ิจะถูกลด
ความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์ลงก็เฉพาะบางประเทศเท่านั้นซึ่งมิใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นปริมาณมาก 
แต่อย่างใด นอกจากนี ้หลายประเทศก็ยอมรบัว่า แม้ในขณะน้ีจะมกีารยดึอ�านาจ แต่ในไม่ช้าก็มกีารตรา
รฐัธรรมนญูขึน้ใช้บงัคับในการปกครองประเทศ ประกอบกบัมกีารเดนิหน้าปฏริปูประเทศ มยีทุธศาสตร์ชาติ  
และแผนงาน (Roadmap) ก�าหนดอย่างชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้

๒. ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ในช่วงระยะเวลา ๖ - ๗ ปีทีผ่่านมา ได้เห็นเป็นทีป่ระจักษ์แล้วว่าความไม่สงบเรยีบร้อยได้เกดิขึน้  

มาโดยตลอด หรอืความปลอดภัยในชวีติ ทรัพย์สนิ และความเชือ่มัน่ในหลายเรือ่งได้ลดน้อยถอยลง รวมทัง้ 
ต้องยอมรบัว่าปัจจบุนัเราไม่สามารถพดูคยุกนัได้ทกุเรือ่ง เพราะบางเรือ่งจะคยุได้เฉพาะพวกเดยีวกนัเท่าน้ัน 
ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ท�าให้การลงทุน โดยเฉพาะต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทย 
ต้องหยุดชะงัก
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๓. การไม่ตอบสนองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ผูกพันไว้ 
การไม่ตอบสนองต่อพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีไ่ด้ผกูพนัไว้ อาจกล่าวให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า

เป็น “การไม่ท�าตามส่ิงทีไ่ด้พดูไว้” โดยประเทศไทยในฐานะท่ีเข้าเป็นภาคสีมาชกิในสงัคมประชาชาตต่ิาง ๆ    
ได้ไปท�าความตกลงทั้งในลักษณะ “ทวิภาคี” คือ ประเทศต่อประเทศได้ตกลงกัน และ “พหุภาคี” คือ 
หลายประเทศมาตกลงร่วมกนั แต่เมือ่ไปท�าความตกลงแล้วไม่สามารถปฏบิตัติามได้ โดยเฉพาะการออก
กฎหมายเพือ่อนวัุติการหรอืตอบสนองต่อพนัธกรณทีีไ่ด้ผูกพันไว้ ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่สบืเนือ่งมาจากรัฐบาล
ไม่มโีอกาสได้ด�าเนนิการ เพราะเม่ือพจิารณาย้อนหลงัไปในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมาจะพบว่ารัฐบาลบางชดุ 
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญในขณะนั้นได้ก�าหนดว่าหากยังมิได้แถลงนโยบาย 
ต่อรฐัสภาจะปฏิบตัหิน้าทีไ่ม่ได้ โดยรฐับาลชุดน้ันเมือ่จัดต้ังขึน้แล้วได้ถกูประชาชนปิดล้อมมใิห้เดนิทาง 
เข้าอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ จนต้องไปใช้อาคารที่ท�าการอื่นเป็น 
ทีป่ระชมุรฐัสภาฉกุเฉนิช่ัวคราวเพือ่แถลงนโยบายแทน ซึง่ประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงของไทยทีผ่่านมา 
ไม่เคยมีการใช้อาคารหรือสถานที่อื่นเป็นที่ประชุมรัฐสภา นอกจากอาคารที่สถาปนาขึ้นเป็นรัฐสภา 
และรฐับาลอกีชดุหนึง่ได้เข้าประชมุรฐัสภาแล้ว แต่ถกูตัดน�า้ ตัดไฟ รวมทัง้ปิดล้อมจนต้องพากันหนข้ีาม 
กระโดดก�าแพงรั้วออกนอกรัฐสภา 

สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนดงักล่าว นอกจากจะส่งผลให้รฐับาลไม่มโีอกาสทีจ่ะตอบสนองต่อพนัธกรณี
ทีไ่ด้ผกูพนัไว้แล้ว ยงัอาจจะถกูมองอย่างเหนือ่ยหน่ายในสายตาของต่างประเทศว่าจะเป็นเช่นนีไ้ปอกีนาน 
เท่าไร หรอืเมือ่ไรจงึจะตอบสนองพันธกรณไีด้ ในทีส่ดุ “สภานติิบญัญตัแิห่งชาต”ิ และ “รฐับาล” ชุดน้ี 
ทีเ่มือ่เข้ามาท�าหน้าที่ก็ได้พยายามผลักดันสิ่งที่เป็นพันธกรณีเก่า ๆ ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาจนเป็นผลส�าเร็จและได้รับค�าชมเชยจากนานาประเทศ อาทิ 

- การตรา “พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘” ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพันธุ ์(Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) ซึง่ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิต้องมี
มาตรการควบคมุการค้า การครอบครอง การน�าเข้า การส่งออก และการน�าผ่านซ่ึงงาช้างหรอืผลติภัณฑ์
ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศมิให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย๗

- การตรา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้น
เกีย่วกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกบัสนธสิญัญามาร์ราเคช 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว ส�าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น  
หรอืคนพิการทางส่ือส่ิงพมิพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled) ซึง่ก�าหนดให้รฐัภาคบีญัญตักิฎหมาย
ภายในเพ่ือรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้คนพิการตามสนธิสัญญาดังกล่าวได้รับโอกาส 
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์๘

     ๗ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘.
๘ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑.
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- การตรา “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
เพือ่ให้ครอบคลมุถงึการกระท�าความผดิทีก่�าหนดในอนุสญัญาท่ีประเทศไทยเป็นภาค ี ได้แก่ อนุสญัญาว่าด้วย 
ความผดิและการกระท�าอืน่ ๆ  บางประการทีก่ระท�าบนอากาศยาน ซึง่ท�าขึน้ทีก่รงุโตเกยีว เมือ่วนัท่ี ๑๔ กนัยายน 
ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ซึง่ท�าขึน้ทีก่รงุเฮก เมือ่วันที ่๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และอนสุญัญาว่าด้วยการปราบปราม 
การกระท�าอนัมชิอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบนิพลเรอืน ซึง่ท�าข้ึนทีก่รงุมอนตรอิอล เมือ่วันที่  
๒๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) พร้อมทัง้พธิสีาร ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑)๙

- การตรา “พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” และ “พระราชก�าหนดการประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศ และ
อนสุญัญาเก่ียวกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมงทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิด้วย๑๐ รวมทัง้ 
“พระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่น�ามาตรฐานสากล คอื อนุสญัญาว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (Maritime Labour Convention, ๒๐๐๖) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ๑๑  

๔. ความไม่เชื่อมั่นในทิศทางหรืออนาคตของประเทศไทย
ความไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใด  

ถอืเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ประเทศไทยเดนิสะเปะสะปะหรอืไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจน ทัง้นี ้ เพราะแม้จะมี 
การยดึอ�านาจการปกครองประเทศต่อไปกต้็องกลบัสูภ่าวะปกต ิหรอืความไม่สงบเรยีบร้อยภายในประเทศ
สักวันก็ต้องสงบเรียบร้อย หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในไม่ช้าก็ต้องปฏิบัติตามได้
ในที่สุด แต่ส�าหรับ “อนาคตของประเทศไทย” จะเดินหน้าต่อไปทางไหน หรือก้าวเดินต่อไปอย่างไร 
เรายังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน และแม้จะพูดอย่างไรก็อาจจะไม่มีใครรับฟัง

๙ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘.
   ๑๐ราชกิจจานุเบกษา, มาตรา ๘ หมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘.
  ๑๑ราชกิจจานุเบกษา, หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘.
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อย่างไรก็ดี วันนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส�าหรับก�าหนดอนาคต
ของประเทศไทยแล้ว โดยค�าว่า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ รฐัธรรมนญูได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนแล้วว่าเป็น 
“เป้าหมายในการพฒันาประเทศ” ในทศิทางใด อย่างไร๑๒ ส่วนค�าว่า “๒๐ ปี” เป็นเพยีงตวัเลขทีน่�ามา 
ประกอบว่ายทุธศาสตร์ฉบบันีจ้ะมอีายหุรอืผลใช้บงัคบันานเท่าไร โดย “ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี” ดงักล่าว 
ได้ก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะพฒันาในเร่ืองทีส่�าคัญ ๆ ไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมัน่คง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั๑๓ โดยแต่ละเรือ่งไม่เพียงแต่จะเป็นสิง่ท่ี 
สามารถบอกให้โลกรูไ้ด้ว่าภายใน ๒๐ ปี นบัจากวนันีเ้ป็นต้นไปประเทศไทยจะเดินต่อไปในทิศทางใดแล้ว 
ยังช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศด้วย เพราะตราบใดทีย่ทุธศาสตร์ชาติ 
ยงัไม่มีการแก้ไข รฐับาลทกุชุดทีเ่ข้ามาบริหารประเทศก็ต้องเดนิตามยทุธศาสตร์ชาตทิีว่างไว้ ซึง่เปรยีบเสมอืน 
“กฎหมาย” ที่ตราบใดยังเป็นกฎหมาย ทุกคนก็ต้องยึดถือหรือปฏิบัติตาม แต่หากกฎหมายน้ันไม่มี
ความเหมาะสมก็สามารถยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขได้ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติที่หากเห็นสมควร 
จะปรับปรุงแก้ไขก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้นั่นเอง 

อนึง่ ส�าหรบัระยะเวลา ๒๐ ปี ทีย่ทุธศาสตร์ชาติก�าหนดไว้ น้ัน เป็นการพจิารณาตามแนวทางของ
หลายประเทศ อาท ิฝรัง่เศส จนี และมาเลเซีย ซึง่ค่อนข้างยาวพอสมควร คอื ตัง้แต่ ๑๕ - ๒๕ ปี และเป็น 
การเทยีบเคยีงกบั “อายขุองคน” โดยค�านึงว่า นบัต้ังแต่วนัท่ีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เปรยีบเสมอืน
เด็กคนหน่ึงคลอดออกมา หากเดก็คนนัน้เติบโตภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตแิล้ว เขาควรได้รบัการเลีย้งดู 
ดูแลรักษาพยาบาล รับการศึกษา หรือมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ประกอบกับ “ตัวเลข ๒๐ ปี” ดังกล่าว 
ใน “ทางธรรมะ” หมายถึงวัยที่ท�าให้คนเป็นผู้ใหญ่ ส่วน “ทางกฎหมาย” ถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือ
พ้นจากการเป็นผู้เยาว์ซึ่งสามารถท�านิติกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จ�าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่านับจากวันที่ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้
เป็นต้นไป เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร

ทัง้นี ้หากจะลบค�าว่า “สะเปะสะปะ” ออกไป กต้็องท�าให้ปัจจยัอนัเป็นสาเหตแุห่งการสะเปะสะปะ 
นัน้หมดส้ินไป ซึง่วันนีจ้ะเห็นได้ว่า ปัญหาเก่ียวกับ “การยดึอ�านาจการปกครองประเทศ” ได้มกีารประกาศ
เป็นทีแ่น่ชัดแล้วว่าจะจัดให้มีการเลือกต้ังขึน้เมือ่ไร “การรกัษาความสงบเรยีบร้อย” กไ็ด้เหน็แล้วว่าใน ๔ ปี
ที่ผ่านมา บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยเพียงใด หรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่กระทบกระเทือนต่อ
ความเชือ่มัน่ในการลงทนุและความหวาดระแวงในบางเรือ่งก็ได้ลดน้อยหรอืหมดไปแล้ว “การปฏิบตัติาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ” ในหลายเรื่องก็ได้มีการตอบสนองจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้ว 
ส่วน “เป้าหมายหรอือนาคตของประเทศ” ก็มยีทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกาศใช้บงัคบัแล้ว โดยเปรยีบเสมอืน
แบบพมิพ์เขยีว (Blueprint) ซึง่จะต้องมกีารจดัท�า “แผนแม่บท” หรือทีเ่รยีกว่า “Master Plan” หรอื 
 “Action Plan” ก�าหนดรายละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

    ๑๒โปรดดู มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
    ๑๓โปรดดู พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐).
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นอกจากนี ้การทีเ่ราจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้าได้” จ�าเป็นต้องยนือยู่บน “ฐานท่ีมัน่คง” ซึง่นอกจาก
จะได้รบัความร่วมมอืจาก “ประชาชน” เป็นแกนหลักทีส่�าคญัอย่างดแีล้ว ยงัมจีกัรกลหรอืฟันเฟืองใหญ่
อีก ๕ ตัว ประหนึ่งเดียวกันกับ “แม่น�้า ๕ สาย” ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิสภาปฏิรปูแห่งชาต ิและคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู ร่วมกนัสร้างฐานต่าง ๆ 
ให้มั่นคงเพื่อรองรับการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วย ซึ่งฐานดังกล่าวประกอบด้วย

๑. การมกีฎหมายเพือ่ใช้บังคบัอย่างเพยีงพอ เมือ่พจิารณากฎหมายทีต่ราขึน้ใช้บงัคับในสมยัน้ี
แล้วจะพบว่ามีประมาณ ๓๐๐ ฉบับ ซึ่งเป็นจ�านวนค่อนข้างมาก โดยจ�านวนที่มากดังกล่าวมิได้ต้องการ
แสดงให้เห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเก่งหรือมีความสามารถในการออกกฎหมายได้เป็นปริมาณมาก 
แต่ต้องการจะอธิบายให้ทราบว่ากฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับนั้น ล้วนมีความส�าคัญและส่วนใหญ่ 
เป็นกฎหมายทีร่อกนัมานาน รวมทัง้สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาหรอืให้อ�านาจรองรบัการด�าเนนิการ
ต่าง ๆ  ได้จนเป็นผลส�าเร็จ อันเพียงพอที่จะเป็นฐานที่มั่นคงในการท�าให้เราก้าวต่อไปได้พอสมควร ทั้งนี้ 
กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับดังกล่าว อาจจ�าแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้

(๑)  กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่ตอบสนองพนัธกรณรีะหว่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยประมง 
ลิขสิทธิ์ การเดินอากาศ และแรงงานทางทะเล

(๒)   กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยหลกัประกัน
ทางธรุกจิ และการแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์เกีย่วกบัเรือ่งการค�า้ประกนัและจ�านอง

(๓) กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์

(๔)  กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่จัดระเบยีบราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและลดอุปสรรคแก่ประชาชน
ในการยื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ

(๕)   กฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรือประพฤตมิชิอบ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการจดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ และการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. การมีโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ทัง้ระบบรถไฟทางเดีย่ว รถไฟทางคู ่ และรถไฟ
ความเรว็สงู ซึง่รฐับาลชดุนีไ้ด้รเิริม่ด�าเนินโครงการดงักล่าวเพ่ิมเตมิไว้พอสมควร รวมทัง้ยงัมโีครงการเกีย่วกบั
ถนน รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ีจะเป็นฐานที่ส�าคัญในการก้าวต่อไป 
ข้างหน้าของประเทศ

๓. การมเีขตพฒันาพเิศษ โดยเฉพาะ “โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก” 
หรอื “ออีซี”ี (Eastern Economic Corridor : EEC) ในเขต ๓ จงัหวดั คอื ชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรา 
ซึง่เป็นการพฒันาทีต่่อยอดความส�าเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออกหรอื Eastern Seaboard  
ทีไ่ด้ด�าเนนิมาตลอดกว่า ๓๐ ปีทีผ่่านมา อนัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามพร้อมอยูพ่อสมควรแล้ว เช่น มท่ีาเรอืน�า้ลกึ 
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แหลมฉบงัรองรบัความต้องการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ มสีนามบนิอูต่ะเภาเป็นท่าอากาศยาน 
รองรับการด�าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ มีนิคมอุตสาหกรรมจ�านวนมากส�าหรับ
อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการทีจ่�าเป็นแก่การประกอบอตุสาหกรรม 
รวมทัง้มหาวิทยาลัยและสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  เพือ่ผลติบคุลากรหรอืแรงงานออกมารองรบั ตลอดจน 
มีเมืองพทัยาและสนามกอล์ฟเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจส�าหรับนกัลงทนุด้วย ฉะนัน้ การด�าเนนิโครงการ
อีอีซีดังกล่าวจะเป็นฐานที่มั่นคงในการเลี้ยงประเทศและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาด้วย

๔.  การมวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SME โดยทีว่สิาหกจิขนาดย่อม (Small Enterprise) 
และวสิาหกจิขนาดกลาง (Medium Enterprise) เป็นผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทนุค่อนข้างจ�ากัด อันเป็นอุปสรรค
ต่อการผลิต ระบบบรหิารจดัการ และการขยายกจิการหรอืการตลาด แต่อย่างไรก็ตาม SME น้ัน ถอืเป็น
ฐานทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและพฒันาประเทศได้เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ดงัน้ัน  
จงึต้องให้ความส�าคญัและความช่วยเหลอืทัง้ในเรือ่งเงนิทนุและเงนิกู้ส�าหรบัซ่อมแซมเครือ่งมอืหรอืเครือ่งจกัร 
รวมทัง้ให้สทิธพิเิศษด้านภาษทีัง้ในเรือ่งอตัราและการลดหย่อนต่าง ๆ  เพือ่สร้างแรงจงูใจในการประกอบการ

๕. การเมอืง โดยทีฐ่านทีก่ล่าวมาดงักล่าวข้างต้น ทัง้ในเรือ่งกฎหมาย โครงสร้างพืน้ฐาน เขตพัฒนา
พเิศษ และ SME นัน้เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ แต่เรือ่ง “การเมอืง” แม้จะมคีวามแตกต่างแต่ก็เป็นฐานทีส่�าคญั 
ซึง่จ�าเป็นต้องวางไว้ให้มัน่คงเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะเรือ่ง “การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)” 
ซึ่งในเบื้องต้นได้ก�าหนดแล้วว่าจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อนัอยูภ่ายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดไว้๑๔ กล่าวคอื รฐัธรรมนญูได้ก�าหนดให้ด�าเนนิการเลือกตัง้ ส.ส. ให้แล้วเสรจ็ 
ภายใน ๑๕๐ วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มผีลใช้บงัคบั ซึง่พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๑ จงึมผีลใช้บงัคับเป็นกฎหมายตัง้แต่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ อนัเป็นวนัที ่
พ้นก�าหนด ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป ดงันัน้ ระยะเวลา ๑๕๐ วนั จงึเร่ิมนบั 
ต้ังแต่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ และครบก�าหนด ๑๕๐ วนั ในวนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี  
หากมเีหตใุห้ต้องเล่ือนการเลอืกตัง้ออกไปก็สามารถกระท�าได้ แต่ต้องไม่เกินวันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าว 

ส�าหรับเรือ่ง “การด�าเนนิกจิกรรมทางการเมือง” หรอืทีเ่รยีกโดยทัว่ไปว่า “การปลดลอ็ค” น้ัน 
ปัจจุบนักไ็ด้มีการ “คลายลอ็ค” หรอืผ่อนคลายการห้ามท�ากจิกรรมทางการเมอืงบางอย่างแล้ว และต่อไป 
จะได้มกีารพจิารณา “ปลดลอ็ค” หรอือนุญาตให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�าเนินกิจกรรม
ทางการเมอืงต่าง ๆ ได้๑๕ ซึง่จะเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เคยีงกบัการตราพระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะการหาเสียงเลือกตั้งจะเริ่มกระท�าได้ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ

                  ๑๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๘ ให้ด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว”.
๑๕ปัจจุบัน ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เร่ือง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง

ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อก�าหนดให้ยกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่าง ๆ  เกี่ยวกับการห้ามการเคลื่อนไหวหรือประชุม 
ทางการเมอืง หรอืการด�าเนนิกิจกรรมทางการเมืองออกมาใช้บงัคบัแล้ว.
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ส่วนแนวทางใน “การเสนอและพิจารณากฎหมาย” กไ็ด้ขอความร่วมมอืให้มกีารเสนอกฎหมาย 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสุดท้าย 
เพราะหลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถพจิารณาได้ทนั อย่างไรก็ตาม ไม่จ�าเป็นทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ต้องพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยให้พิจารณาไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า ๗ วัน 
คือ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ซึง่ส่วนทีพ่จิารณาเสรจ็แล้วก็ให้เสนอมายังนายกรัฐมนตร ี
เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป 

เม่ือมีการเลือกตั้งแล้ว รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันเลือกต้ัง๑๖ และเม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ล�าดับต่อไปก็จะเป็นการนัดประชุมสภา 
เลอืกประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒุสิภา และนายกรฐัมนตร ี รวมทัง้จะมกีารจดัตัง้คณะรฐัมนตรี 
ซึ่งก่อนจะเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อน และคณะรัฐมนตร ี
ทีจ่ะเข้าบรหิารราชการแผ่นดนิได้ต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภาภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัเข้ารับหน้าที่๑๗  

โดยในช่วงเวลาน้ีหรือประมาณเดอืนเมษายน ๒๕๖๒ “คณะรฐัมนตร”ี ชดุปัจจบุนั และ “คณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาต”ิ ยงัอยู่ปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรชีดุใหม่จะได้ถวายสัตย์ปฏญิาณแล้ว 
ส่วน “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แม้จะไม่มีกฎหมายให้ต้องพิจารณา ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

๑๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๕ วรรคสี่ บัญญัติว่า
“ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกต้ังทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้องตรวจสอบเบือ้งต้นและประกาศผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสบิวันนบัแต่วนัเลอืกตัง้ ทัง้นี ้การประกาศผล
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะด�าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่ามีการกระท�าการทุจริตในการเลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผล 
การเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม”.

๑๗รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๒ คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเข้าบรหิารราชการแผ่นดนิต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหน้าทีข่องรฐั 

แนวนโยบายแห่งรัฐ และยทุธศาสตร์ชาต ิและต้องชีแ้จงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย โดยไม่มกีารลงมติ
ความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้”.
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ในกิจการอันเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระท่ังถึง 
วันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก๑๘ ดังนั้น หากมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วน  
คณะรฐัมนตรยีงัมหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการตรา “พระราชก�าหนด” เพือ่ใช้บงัคบัดังเช่นพระราชบญัญัตไิด้  
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ�านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ในขณะที ่“สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.)” ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือก โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ ได้ก�าหนดให้ในวาระเริ่มแรกหรือ 
ช่วงระยะเวลา ๕ ปี นบัต้ังแต่รฐัธรรมนญู
ประกาศใช้ ให้ “วุฒิสภาชุดแรก” 
ตามบทเฉพาะกาล ประกอบด้วยสมาชกิ 
จ�านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย ์
ทรงแต่งต้ังตามที่คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติถวายค�าแนะน�า โดยมีที่มา 
จ�าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

(๑) สมาชกิวฒิุสภาโดยต�าแหน่ง 
จ�านวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง 
กลาโหม ผู ้บัญชาการทหารสู งสุด 
ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ และผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ

(๒) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ�านวน ๕๐ คน 
โดยปัจจุบันอยู ่ระหว่างการรับสมัคร และจะจัดให้มีการเลือกกันเองต่อไปใน “ระดับอ�าเภอ”  
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ “ระดับจังหวัด” วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ “ระดับประเทศ”  
วนัที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑๑๙  ให้ได้จ�านวน ๒๐๐ คน แล้วน�ารายชือ่ดงักล่าวเสนอต่อคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติเพือ่คดัเลอืกให้เหลอื ๕๐ คน ท้ังน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้แจ้งแล้วว่าจะเสนอรายช่ือ 
ผู้รับการเลือกกันเองดังกล่าวมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๑๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป 
และให้สมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาตซิึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้ท�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�าดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้”.

๑๙โปรดด ูประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรือ่ง ก�าหนดวนัเลอืกและวนัรบัสมคัรสมาชกิวฒุสิภา ลงวนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑.
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(๓)   สมาชกิวฒุสิภาท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการ จ�านวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึง่มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน จะด�าเนนิการคดัเลอืกบคุคลซ่ึงมคีวามรู้ 
ความสามารถทีเ่หมาะสมในอนัจะเป็นประโยชน์แก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องวุฒสิภาและการปฏริปูประเทศ
จ�านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้วน�ารายชือ่ดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพือ่คัดเลือกให้ได้ 
จ�านวน ๑๙๔ คน โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภานัน้ต้องด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ไม่น้อยกว่า  
๑๕ วนั ก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๒๐ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องน�ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อได้รับรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกันเอง จ�านวน ๒๐๐ คน 
และผูไ้ด้รบัการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิภาของคณะกรรมการสรรหา จ�านวน ๔๐๐ คน แล้ว ต้องด�าเนิน
การคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเดียวกันกับวันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ซึง่จะเป็นวันใดไม่แน่ชัด แต่แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

สรุป    ประเทศไทยจะ “ก้าวต่อไปข้างหน้า” ได้หรอืไม่ เพยีงใด นอกจากจะต้องอาศยั “ฐานทีม่ัน่คง” 
ทัง้ ๕ ประการ ทีด่�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ รฐัธรรมนญู และกฎหมาย รวมทัง้ 
นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ยงัขึน้อยูกั่บความสามารถของรัฐบาลทีจ่ะเข้ามาบรหิารประเทศ 
ความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง และความไว้วางใจของประชาชนด้วย โดยหากเปรยีบเทยีบประเทศไทย
ในปัจจบุนักบัการแสดงโขน ชดุ พเิภกสวามภิกัดิ ์ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงขึ้นในขณะนี้แล้ว “ประเทศไทย” ก็เหมือนพระลักษณ์ 
ต้องหอกโมขศักดิ์ของกุมภกรรณ โดยจะถอนหอกโมกขศักดิ์ คือ ปัญหาต่าง ๆ ให้ออกไปได้  
แล้วกลับฟื้นคืนหรือลุกขึ้นยืนเพื่อเดินต่อไปได้หรือไม่นั้น “ยา” ที่จะน�ามารักษาให้หายก็คือ  
ความสามัคคีปรองดอง ความสงบร่มเย็น และการประนปีระนอมประสานประโยชน์ของคนในชาติ  
ยาเหล่านีเ้ท่านัน้ทีจ่ะสมานแผล แล้วท�าให้ทกุอย่างสามารถเดนิหน้าต่อไปได้ ซ่ึงแม่น�า้ ๕ สายจะไม่มอีกีแล้ว  
จึงคงเหลือเพียงตัวยาที่ส�าคัญ คือ “พลังของประชาชน” เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน 
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหมือนที่เราเคยร่วมกันมาได้หรือประสบความส�าเร็จแล้วเหมือนในอดีตกาล  
เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน๒๑.

๒๐โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
๒๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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Ignorantia Facti ecusat Ignorantia Juris nou ecusat.

ไม่รู้ข้อเท็จจริงแก้ตัวได้ ไม่รู้กฎหมายแก้ตัวไม่ได้.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๑๐๕)
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๖๑.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน* 

	 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรฐัมนตร	ี(ชดุทีม่	ีพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร)ี	
โดยได้รบัการบรรจเุข้าระเบยีบวาระการประชมุสภานติิบญัญตัแิห่งชาต	ิครัง้ท่ี	๕๐/๒๕๖๑	เมือ่วันศุกร์ที่ 
๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ ์
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่หนึ่ง	 และลงมติ 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	 
มีจ�านวน	๒๑	คน	เพื่อพิจารณา	โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	 วันนับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ชุดนี้	 	

	 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สองของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ	  

ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า	
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	....

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย	พ.ศ.	....

เหตุผล
	 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมาย	การตรวจสอบความจ�าเป็น

ในการตรากฎหมาย	การรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้ก่ียวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจาก

รา่งพระราชบัญญัต	ิ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย	
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	....
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กฎหมายเพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย	 และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ 
การวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน	หลกัเกณฑ์การตรวจสอบเน้ือหาของร่างกฎหมายทีเ่ก่ียวกับระบบอนญุาต	
ระบบคณะกรรมการ	การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ระยะเวลาในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 
และการก�าหนดโทษอาญา	 เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ	 ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ�าเป็น	 ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง
เมือ่กฎหมายมีผลใช้บงัคบัแล้วเพือ่พฒันากฎหมายให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป	
และการเข้าถงึบทบัญญติัของกฎหมายของประชาชน	ทัง้น้ี	ตามนยัมาตรา	๗๗	ประกอบกับมาตรา	๒๕๘	
ค.	ด้านกฎหมาย	(๑)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา	๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้		  
  “กฎหมาย”	หมายความวา่	พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ	พระราชบญัญัตแิละ

ประมวลกฎหมาย
  “กฎ”	 หมายความว่า	 กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองบรรดา 

ทีม่ผีลให้เกดิภาระแก่ประชาชน	หรอืการไม่ปฏบิตัติามจะมผีลให้ต้องได้รบัโทษหรือเสียสทิธหิรอืกระทบ
ต่อสถานะของบุคคล

  “การจัดท�าร่างกฎหมาย”	หมายความว่า	การจัดท�าและพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อให้
มีกฎหมายขึ้นใหม่	ยกเลิก	ปรับปรุง	หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

  “การวิเคราะห์ผลกระทบ”	หมายความว่า	การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย

  “การประเมินผลสัมฤทธิ์”	 หมายความว่า	 การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก 
การบังคับใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด	
คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่	หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนหรือไม่	เพียงใด

  “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ	
รฐัวสิาหกจิ	องค์การมหาชน	หรอืในรปูแบบอืน่ใด	และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายนิตบิญัญตัิ	
ฝ่ายตุลาการ	หรือเป็นองค์กรอิสระ	หรือองค์กรอัยการ

  “ผูเ้กีย่วข้อง”	หมายความว่า	ผูซ้ึง่มหีรอือาจมสีทิธหิรือหน้าท่ี	หรอืได้รบัหรืออาจได้รับ 
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย	กฎหมาย	หรือกฎ	อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 ผู้ประกอบการ	บคุคล	หรอืกลุม่บคุคลซึง่อาจมสิีทธหิรอืหน้าที	่หรอืได้รบั	หรอือาจ
ได้รับผลกระทบ	รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง

	 	 (๒)	 กลุม่บคุคลหรอืชุมชนซ่ึงอยูใ่นพืน้ทีท่ี่ได้รบัหรอือาจได้รบัผลกระทบ	รวมทัง้องค์กร
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท�าการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
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	 	 (๓)	 หน่วยงานของรฐัซึง่มภีารกิจเกีย่วข้องหรอืทีด่แูลรบัผดิชอบพืน้ทีท่ีไ่ด้รบั	หรอือาจ
ได้รับผลกระทบ

	 	 (๔)	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น	
  “องค์กรทีเ่กีย่วข้อง”	หมายความว่า	สมาคมหรอืมลูนิธิจัดตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 สภาหรือนิติบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรือ 
อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

  “ระบบกลาง”	 หมายความว่า	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง 
ทีจ่ดัท�าขึน้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัการจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ	์รวมทัง้การเข้าถึง 
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน

  “คณะกรรมการกฤษฎกีา”	หมายความว่า	คณะกรรมการกฤษฎกีาตามกฎหมายว่าด้วย 
คณะกรรมการกฤษฎีกา

  “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

  “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๔)
	 	 ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	 และให้มีอ�านาจออก 

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	
	 	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
	 ๓)	 บททั่วไป	(ร่างมาตรา	๕	ถึงร่างมาตรา	๑๑)
  ๓.๑)	หลักการจัดท�าร่างกฎหมาย	และประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๕)
     ๓.๑.๑) การมกีฎหมายเพยีงเท่าท่ีจ�าเป็น	ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัพงึจดัให้

มีกฎหมายเพยีงเท่าท่ีจ�าเป็น	และยกเลกิ	หรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบั
สภาพการณ์	หรือทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวิีตหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน	

     ๓.๑.๒) การด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมาย	ก�าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง	 ๆ	 ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

     ๓.๑.๓)	 การรับฟังความคิดเห็น	และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 ก่อน
การตรากฎหมายทุกฉบับ	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	
และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	 รวมท้ังเปิดเผยผล 
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน	 และน�าผลนั้นมาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน	

     ๓.๑.๔) การใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจ�าเป็น  
ในการจัดท�าร่างกฎหมาย	 หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณี 
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ทีจ่�าเป็น	และพึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	และระยะเวลาในการด�าเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง	ๆ	ทีบ่ญัญัตไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน	รวมทัง้	พงึก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง	

	 	 	 ทั้งนี้ 	 ความดังกล่าวข้างต้นให้ใช ้บังคับแก่การจัดท�าร ่างกฎตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวงด้วย	โดยอนุโลม

  ๓.๒)	การก�าหนดกลไกเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่มีโทษอาญา	โทษทางปกครอง	หรือสภาพบังคับอื่น	ๆ	(ร่างมาตรา	๖)

     ๓.๒.๑)	 ศาลยุติธรรม	 ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่มีโทษอาญา	โทษทางปกครองหรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่
คดีใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่า
บทบญัญติัแห่งกฎหมายนัน้ไม่สอดคล้องกับข้อ	๓.๑.๑)	และยงัไม่มคี�าวนิิจฉยัของทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา	
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น	 ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย	 ในระหว่างน้ันให้ศาลด�าเนินการพิจารณาต่อไปได้	 แต่ให้รอการ
พพิากษาคดีไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะมคี�าวนิจิฉยัของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎีกา	ในกรณทีีท่ีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อ	๓.๑.๑)	ศาลจะไม่ลงโทษ	หรือจะลงโทษ
น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด	หรือจะก�าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายก�าหนดไว้	
แล้วแต่กรณี	 ก็ได้	 ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับ 
ข้อ	๓.๑.๑)	ให้ใช้ได้กับคดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี	

     ๓.๒.๒)	 ศาลทหาร	 ความตามข้อ	 ๓.๒.๑)	 ให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของ 
ศาลทหารด้วยโดยอนโุลม	 โดยให้อ�านาจของประธานศาลฎกีาและทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาเป็นอ�านาจของ
หัวหน้าส�านักตุลาการทหารหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด	แล้วแต่กรณี	

     ๓.๒.๓)	 ศาลปกครอง	 ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่จะใช้บังคับแก่คดีใดไม่สอดคล้องกับข้อ	 ๓.๑.๑)	 ให้ศาลปกครองส่งความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	 และให้ศาลด�าเนินการพิจารณาและ
พิพากษาคดีต่อไปได้	

	 	 	 	 	 การด�าเนินการตามข้อ	 ๓.๒.๑)	 ถึง	 ๓.๒.๓)	 ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ	 
ทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา	ระเบยีบทีป่ระชุมใหญ่ตลุาการพระธรรมนูญในศาลทหารสงูสดุ	หรอืระเบยีบของ
ทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ	แล้วแต่กรณ	ีทัง้น้ี	กฎหมายดงัทีก่ล่าวให้หมายความรวมถงึ
ประกาศหรือค�าสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย

  ๓.๓)	การด�าเนนิงานและการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัตินี	้(ร่างมาตรา	๗)

    	 ในกรณทีีเ่หน็สมควร	 คณะกรรมการพฒันากฎหมายจะเสนอแนะหรอืให้ความเหน็ 
แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง	การก�าหนดแนวทาง	หรือการด�าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญตัน้ีิ	รวมตลอดทัง้จะให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานของรฐัเก่ียวกับ
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม	๔.๒.๑),	๔.๒.๒)	และ	
๔.๒.๔)	คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะก�าหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้	และ
เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะจัดท�ารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมก็ได้

	 	 ๓.๔)	การจดัท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ	(ร่างมาตรา	๘	ถงึร่างมาตรา	๑๐)
     ๓.๔.๑)	 กรณีการจัดท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐซึ่งด�าเนินการ 

ไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี	้การจัดท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหากได้ด�าเนินการตาม
ที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญแล้ว	แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้	 
ก็ไม่ท�าให้การจัดท�าร่างกฎหมายนั้นเสียไป	

     ทัง้น้ี	ในกรณทีีค่ณะกรรมการพัฒนากฎหมายเหน็ว่า	หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ 
ในเรื่องใด	 โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 จะเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการ
ในเรื่องนั้น	เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้	และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามแล้ว 
ให้ถือว่าเป็นการด�าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว

     ๓.๔.๒)	 การรบัฟังความคิดเหน็หรอืการประเมินผลสมัฤทธิ	์ในกรณทีีก่ฎหมายใด 
ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกับการรบัฟังความคิดเหน็ในการจัดท�าร่างกฎหมายหรอืการประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะให้หน่วยงานของรัฐ	ด�าเนินการดังกล่าวตามกฎหมายนั้น	

     ๓.๔.๓)	 การประกาศหรือเผยแพร่กฎหมาย	ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการประกาศ	หรอืเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือ
วิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก	เป็นการด�าเนินการโดยชอบด้วย 
พระราชบัญญัตินี้แล้ว

	 	 ๓.๕)	การจัดให้มีระบบกลาง	การบ�ารุงรักษา	และพัฒนาระบบ	(ร่างมาตรา	๑๑)	
	 	 	 	 	 ก�าหนดให้ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 รับผิดชอบในการ

จัดให้มี	บ�ารุงรักษา	และพัฒนาระบบกลางตามที่ส�านักงานร้องขอเพื่อใช้ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 	 (๑)	 รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์	
	 	 	 	 	 (๒)	 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการรบัฟังความคดิเห็น	การวิเคราะห์ผลกระทบ	และ

ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าขึ้น	รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา	
	 	 	 	 	 (๓)	 รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม	(๑)	
	 	 	 	 	 (๔)	 ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์	และเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าขึ้น	
	 	 	 	 	 (๕)	 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

ในการด�าเนนิการตามหมวด	๕	การประเมนิผลสมัฤทธิ	์และหมวด	๖	การเข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมาย

081-095_��������������������_SI.indd   85 4/10/2562 BE   4:57 PM



ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ....

86จุ ล นิิ ติ

	 	 	 	 	 (๖)	 เป็นช่องทางในการรบัข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	
หรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก	ปรับปรุง	หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด	

	 	 	 	 	 (๗)	 การด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�าหนด	การจัดให้
มีระบบกลาง	 อย่างน้อยต้องด�าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง	 หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก	แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�าเป็น	

	 	 	 	 	 ก�าหนดให้ส�านักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว	โดยให้
หน่วยงานของรัฐด�าเนนิการน�าข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบ 
รวมทัง้การประเมนิผลสมัฤทธิเ์ข้าสูร่ะบบกลางและเผยแพร่ผลการด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในระบบกลางด้วย 
ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และรูปแบบที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันก�าหนด

๔)	 การตรวจสอบความจ�าเป็น	การรับฟังความคิดเห็น	และการวิเคราะห์ผลกระทบ
	 ๔.๑)	 การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	(ร่างมาตรา	๑๒)
	 	 	 เมื่อมีกรณีจ�าเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย	 ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล

ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า
ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น	คุม้ค่ากบัภาระทีเ่กดิข้ึนแก่รฐั	และประชาชน	รวมทัง้ 
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย

 ๔.๒)	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 (ร่างมาตรา	 ๑๓,	 ๑๔,	 ๑๕,	 ๑๖	 และ 
ร่างมาตรา	๑๙)

   ๔.๒.๑)	 วิธีการรับฟังความคิดเห็น	(ร่างมาตรา	๑๓)	ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนนิการรบัฟังความคดิเหน็ผ่านระบบกลางและจะใช้วิธีการอย่างหน่ึงหรอืหลายวิธีดงัต่อไปน้ีด้วยก็ได้	

	 	 	 	 	 	 (๑)		การรบัฟังความคดิเหน็ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น	

	 	 	 	 	 	 (๒)		การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	
	 	 	 	 	 	 (๓)		การสัมภาษณ์	หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น	
	 	 	 	 	 	 (๔)		การส�ารวจความคิดเห็น	
	 	 	 	 	 	 (๕)		วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม
   ๔.๒.๒) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น	(ร่างมาตรา	๑๔)	ก�าหนดให้

หน่วยงานของรฐัน�าหลกัการหรอืประเดน็ส�าคญัของร่างกฎหมายไปรบัฟังความคดิเหน็	โดยต้องประกาศ
วธิกีารรับฟังความคดิเหน็	ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุในการรับฟังความคดิเหน็	รวมทัง้ข้อมลูประกอบ
การรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 (๑)		สภาพปัญหา	สาเหตขุองปัญหา	และความจ�าเป็นท่ีต้องตรากฎหมายข้ึน 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือท�าภารกิจในเรื่องนั้น	รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์	

	 	 	 	 	 	 (๒)		ค�าอธบิายหลกัการหรอืประเดน็ส�าคญัของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย	
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	 	 	 	 	 	 (๓)		บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายในด้านการด�ารงชวีติ	การประกอบอาชพี	หรอืผลกระทบในทางเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	
หรือผลกระทบอื่นที่ส�าคัญ

	 	 	 	 	 	 (๔)		เหตุผลความจ�าเป็นในการก�าหนดให้มรีะบบอนุญาต	ระบบคณะกรรมการ 
หรือการก�าหนดโทษอาญา	รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู ่หรือที่ ติดต่อของผู ้ เกี่ยวข้อง	 
ให้แจ้งให้ผู้เกีย่วข้องทราบถงึการด�าเนินการรบัฟังความคดิเหน็	หรอืจะแจ้งให้ทราบถงึการประกาศก็ได้	 
โดยการแจ้งอาจกระท�าผ่านระบบกลาง	หรือจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้	

   ๔.๒.๓) การรับจดแจ้งและการแจ้งรายชื่อผู ้เกี่ยวข้อง	 (ร ่างมาตรา	 ๑๕)	 
เพือ่ประโยชน์ในการรบัฟังความคดิเห็น	ให้ส�านักงานรบัจดแจ้ง	ผูเ้ก่ียวข้องผ่านระบบกลาง	โดยส�านักงาน
อาจเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซ่ึงสมควรรับฟังความคิดเห็น	 หรือเพิ่มรายชื่อผู้เก่ียวข้องที่ได้รับแจ้งจาก 
หน่วยงานของรฐัไว้ในระบบกลางด้วยกไ็ด้	ทัง้น้ี	โดยให้หน่วยงานของรฐัซึง่รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิรอื
บังคับการตามกฎหมายใด	หรือหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย	รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์	 และแจ้งให้ส�านักงานทราบ	 อย่างไรก็ตาม	 
การรับจดแจ้งและการแจ้งดังกล่าว	ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�าหนด 

   ๔.๒.๔) การน�าผลการรับฟังความคิดเห็นไปใช้	 (ร่างมาตรา	 ๑๖) เม่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นแล้ว	ให้หน่วยงานของรัฐน�าผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ
และการจดัท�าร่างกฎหมาย	และให้สรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ซึง่อย่างน้อยต้องระบปุระเดน็ทีม่กีาร
แสดงความคิดเห็น	และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง	ๆ 	ให้ครบถ้วน	รวมทั้งการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นส�าคัญของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล	

   ๔.๒.๕)	 การรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายบางลักษณะ	 (ร่างมาตรา	 ๑๙) 
การจัดท�าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ	 ร่างกฎหมายที่
มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน	 ร่างกฎหมายที่จ�าเป็นต้องตราขึ้นโดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์
ส�าคญัของประเทศเกีย่วกบัความปลอดภยัสาธารณะ	ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ	หรอืป้องปัด
ภัยพิบัติสาธารณะ	 หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน	 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องตามที่เห็นว่าจ�าเป็นแล้ว	 ให้ถือว่าได้ด�าเนินการรับฟัง 
ความคดิเหน็โดยชอบตามหมวดนีแ้ล้ว	และเพือ่ประโยชน์แห่งการนี	้หน่วยงานของรฐัจะไม่เปิดเผยสรปุ
ผลการรบัฟังความคดิเห็นหรอืรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบดงักล่าว	หรอืจะเปิดเผยตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด้ 

 ๔.๓)	 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย	 (ร่างมาตรา	 ๑๗	 และ 
ร่างมาตรา	๑๘)

   ๔.๓.๑)	 การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	 (ร่างมาตรา	 ๑๗)	 ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบ	 หน่วยงานของรัฐต้องกระท�าอย่างรอบด้าน	 และเป็นระบบ	 โดยให้น�าผล 
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท�าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	 โดยที่
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การจดัท�ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางทีค่ณะกรรมการพฒันากฎหมายก�าหนด	โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี	ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย	

	 	 	 	 	 	 (๑)		เหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องตรากฎหมายส�าหรบัการด�าเนนิการตามภารกิจน้ัน	
	 	 	 	 	 	 (๒)		ความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	
	 	 	 	 	 	 (๓)		สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ�ากัด	
	 	 	 	 	 	 (๔)		ภาระหรอือุปสรรคต่อการด�ารงชวิีตหรอืการประกอบอาชพีของประชาชน 

อันเนื่องมาจากการมีกฎหมายนั้น	
	 	 	 	 	 	 (๕)		ผลกระทบต่องบประมาณ	เศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	หรอืผลกระทบ 

อื่นที่ส�าคัญ	
	 	 	 	 	 	 (๖)		เหตุผลความจ�าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต	ระบบคณะกรรมการ	หรอื

การก�าหนดโทษอาญา	รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 	 	 	 	 	 (๗)		หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ	จ�านวนเจ้าหน้าทีข่องรฐั	อปุกรณ์	และงบประมาณ 

ที่ต้องใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	 	 	 	 	 	 (๘)		การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	ถ้ามี
   ๔.๓.๒)	การเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

(ร่างมาตรา	 ๑๘)	 กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ	
๔.๒.๔)	 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามข้อ	 ๔.๓.๑)	 ผ่านระบบกลาง	 และจะใช้วิธีการอื่นใด
ด้วยก็ได้	

 ๔.๔)	 การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องขององค์กรด้านนิติบัญญัต	ิ(ร่างมาตรา	๒๐)
   สภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรอืทีป่ระชุมร่วมกนัของรฐัสภาอาจมมีต	ิหรอืตราข้อบงัคับ 

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	 ก่อนหรือในระหว่าง 
การพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

๕)	 การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
 ๕.๑) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเนื้อหาและจัดท�าร่างกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๒๑)
	 	 		 หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมาย	 ให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 (๑)		 สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 โดยในกรณีที่เป็นการจัดท�า	 

ร่างพระราชบญัญติัหรอืประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขดัหรอืแย้งต่อพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญด้วย	

	 	 	 (๒)		 สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ	
	 	 	 (๓)		 สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
	 	 	 (๔)		 ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 

หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน	
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	 	 	 (๕)		 ไม่ใช้ระบบอนุญาต	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาต	ิ
หรือประชาชน	 หรือมีกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 ทั้งน้ี	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบอนุญาต	 
การก�าหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ต้องค�านึงถึง	 
หลกัการและสาระส�าคญัของกฎหมายเกีย่วกับการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

	 	 	 (๖)		 ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ	เว้นแต่เพือ่ก�าหนดนโยบาย	หรอืก�ากบั	หรอืก�าหนด
หลักเกณฑ์	หรือเพื่อการอื่นที่จ�าเป็น	ทั้งนี้	ในกรณีที่น�าระบบคณะกรรมการมาใช้	ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย
ว่ามติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งด้วย

	 	 	 (๗)		 การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค�าสั่งทางปกครอง	
หรือด�าเนินกิจการทางปกครอง	 ให้กระท�าได้เท่าที่จ�าเป็น	 ทั้งนี้	 ในกรณีท่ีก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
มดีลุพนิจิ	ให้ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็น 
สาระส�าคัญไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน	

	 	 	 (๘)		 การก�าหนดโทษอาญาส�าหรับการกระท�าความผิดใด	 ให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ	์ 
ดังต่อไปนี้	

	 		 	 	 	 	 (ก)	การกระท�าน้ันต้องกระทบต่อความมัน่คงหรอืความปลอดภยัของประเทศ	
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง	หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม	

	 		 	 	 	 	 (ข)	เป็นกรณีท่ีไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล	
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้	

	 	 	 (๙)		 หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 ๕.๒) การออกกฎส�าหรับก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 หรือเง่ือนไข	 ส�าหรับกฎหมาย 

บางลักษณะ	(ร่างมาตรา	๒๒	วรรคหนึ่ง)
	 	 	 การจัดท�าร่างกฎหมายใดที่จะก�าหนดให้มีโทษอาญา	โทษทางปกครอง	หรือสภาพ

บังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	 หรือมีบทบัญญัติที่ก�าหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	หรือเงื่อนไขที่จะก�าหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง	ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง
ที่เป็นผลร้ายแก่บคุคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัพร้อมทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย	หรอืจนกว่าจะมีการออก
กฎดังกล่าวแล้ว	

 ๕.๓) การก�าหนดเงื่อนไขในการออกกฎส�าหรับกฎหมายบางลักษณะ	 (ร่างมาตรา	๒๒	
วรรคสอง	ถึงวรรคห้า)

   ๕.๓.๑)	 กฎหมายทีม่ใิช่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีก่�าหนดให้ต้องมกีาร
ออกกฎหรือก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด	 เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้	 หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได ้
ด�าเนินการนั้นภายในระยะเวลา	๒	 ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ	 และบทบัญญัติในเร่ืองนั้น 
ก่อภาระหรอืเป็นผลร้ายต่อประชาชน	ให้บทบญัญตัดิงักล่าวเป็นอันสิน้ผลบงัคบั	แต่ในกรณทีีบ่ทบญัญตั ิ
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ในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน	 ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือ 
ด�าเนินการดังกล่าว		ทั้งนี้	ระยะเวลา	๒	ปีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน	
๑	ปี	และต้องมีมติก่อนที่จะครบก�าหนดเวลา	๒	ปีดังกล่าว

	 	 	 ๕.๓.๒)	 ในกรณทีีศ่าลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองจะใช้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายตาม	
๕.๓.๑)	บังคับแก่คดีใด		ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผล
อันสมควร	 ให้ศาลส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 หรือประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	แล้วแต่กรณี	 เพื่อวินิจฉัย	
ในระหว่างนั้นให้ศาลด�าเนินการพิจารณาต่อไปได้	 แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะม ี
ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	แล้วแต่กรณี

	 	 	 ๕.๓.๓)	 เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรอืทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ	
ได้มีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดเข้าลักษณะที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับตาม	 ๕.๓.๒)	 
ให้ประกาศค�าวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

   ๕.๓.๔)	 ค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตาม	 ๕.๓.๓)	
ไม่กระทบต่อค�าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว	 เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษา
ว่ากระท�าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ส้ินผลบังคับดังกล่าว	 เป็นผู้ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่า
ได้กระท�าความผิดดังกล่าว	 หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นส้ินสุดลง	 แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิด
สิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด	ๆ

 ๕.๔) การก�าหนดกลไกด�าเนนิงานกรณไีม่มกีารออกกฎส�าหรบัพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ	(ร่างมาตรา	๒๒	วรรคหก	ถึงวรรคเจ็ด)

   ๕.๔.๑)	 ในกรณีทีศ่าลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองจะใช้บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผล
อันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมีลักษณะตาม	๕.๓.๑)	 ให้ศาล 
ด�าเนนิการตาม	๕.๓.๒)	และเมือ่ทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาหรอืทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง	ศาลจะไม่ใช้
บงัคบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ันก็ได้	และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาตหิรอืประธานรฐัสภาแล้วแต่กรณ	ีเพือ่ด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป

   ๕.๔.๒)	 ความใน	๕.๓.๒),	๕.๓.๓),	๕.๓.๔)	และ	๕.๔.๑)	ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ใน
อ�านาจศาลทหารด้วยโดยอนโุลม	โดยให้หวัหน้าส�านักตลุาการทหารเสนอเรือ่งต่อประธานศาลฎกีา	เพือ่
ด�าเนินการต่อไป

	 ๕.๕) แนวทางด�าเนินการออกกฎส�าหรับกรณีท่ีก�าหนดให้มีระยะเวลาการใช้บังคับ
กฎหมายภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(ร่างมาตรา	๒๒	วรรคแปด)

   ๕.๕.๑)	 ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศ 
	 ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามท่ีก�าหนด	 ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
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การบงัคบัใช้กฎหมายนัน้จดัท�าร่างกฎทัง้ปวงให้แล้วเสรจ็โดยเรว็	และในกรณทีีต้่องเสนอกฎต่อคณะรฐัมนตรี 
อาจเสนอคณะรฐัมนตรก่ีอนวนัทีก่ฎหมายน้ันจะมผีลใช้บงัคบัได้	ในกรณเีช่นน้ันให้คณะรฐัมนตรมีีอ�านาจ
อนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม

   ๕.๕.๒)	 การด�าเนินการตาม	 ๕.๓.๒),	 ๕.๓.๓),	 ๕.๔.๑)	 และ	 ๕.๔.๒)	 ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 
หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด	แล้วแต่กรณี

 ๕.๖) หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการออกกฎของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 (ร่างมาตรา	 ๒๓	 ถึง 
ร่างมาตรา	๒๔)

	 	 	 ในกรณีที่ร่างกฎหมายก�าหนดให้ออกกฎเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	กฎดังกล่าวต้องก�าหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการส�าคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
	 	 	 (๒)	 สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	 	 	 (๓)	 สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 	 (๔)	 ต้องยดึหลกัความพอสมควรแก่เหตุ	และหลกัความได้สดัส่วนระหว่างประโยชน์

ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
	 	 	 (๕)	 ต้องยดึหลกัความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อ

บุคคล
	 	 	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได	้	 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	อย่างไรก็ตาม	แนวทางปฏิบัติในการ
ใช้ดลุพนิจิดงักล่าว	มใิห้ใช้บงัคบัในทางทีเ่ป็นผลร้ายแก่บคุคลจนกว่าจะมกีารเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๖)	 การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ	 (ร่างมาตรา	 ๒๕		
ถึงร่างมาตรา	๒๗)

 ๖.๑)	 เอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๒๕)
   ในการเสนอร่างกฎหมายหรอืหลกัการของร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตร	ี	ให้หน่วยงาน 

ของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	 	 	 (๑)		 ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระส�าคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดท�าขึ้น
	 	 	 (๒)	 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
	 	 	 (๓)	 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 ๖.๒)	 การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๒๖)
	 	 	 ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 หรือส�านักงาน	 

ให้น�าเอกสารตาม	๖.๑)	มาประกอบการพิจารณา	และให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
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	 	 	 (๑)		 ให้ตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	 โดยในกรณีที่เห็นว่าไม่ม ี
ความจ�าเป็นต้องจัดท�าร่างกฎหมายฉบับใด	 ให้ส�านักงานส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนหรือพิจารณา 
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

	 	 	 (๒)		 ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
ตาม	๓.๑)	และที่ก�าหนดไว้ใน	๕)	การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

	 	 	 (๓)		 ในกรณทีีเ่หน็สมควรจัดให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นหรอืการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เพิม่เติม	ส�านกังานจะด�าเนนิการดงักล่าวเองหรอืจะแจ้งให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องเป็นผูด้�าเนนิการกไ็ด้

	 ๖.๓)	 การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา	(ร่างมาตรา	๒๗)
	 	 	 ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรฐัสภา	ให้คณะรฐัมนตรจัีดส่งเอกสารตาม	๖.๑	(๒)	และ	

(๓)	และเอกสารตาม	๖.๒	(๓)	เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา	และให้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวไว้
ในระบบกลางด้วย

๗)	 การประเมินผลสัมฤทธิ์	(ร่างมาตรา	๒๘		ถึงร่างมาตรา	๓๕)
 ๗.๑)	 กฎหมายที่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์	(ร่างมาตรา	๒๘)
	 	 	 ในหมวดนี้	 กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชก�าหนดและประกาศหรือค�าสั่ง

บรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย
 ๗.๒)	 กฎหมายที่ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ	์(ร่างมาตรา	๒๙)		
	 	 	 บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย	ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)		 กฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัเฉพาะระยะเวลาหนึง่และระยะเวลานัน้ได้ล่วงพ้นไปแล้ว	
	 	 	 (๒)	 กฎหมายที่บัญญัติให้ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด�าเนินการ 

ตามกฎหมายนั้นแล้ว	 เช่น	 กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย	 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 
กฎหมายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน	 กฎหมายจัดตั้งศาล	 กฎหมายจัดตั้งจังหวัด	 กฎหมายเก่ียวกับ 
การออกเหรียญ	ธนบัตร	หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กฎหมายก�าหนดยศ	กฎหมายก�าหนดวิทยฐานะ

	 	 	 (๓)	 กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือการจัดตั้งหรือ 
การจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

	 	 	 (๔)		 กฎหมายทีก่�าหนดลกัษณะของเครือ่งแสดงวทิยฐานะ	เครือ่งหมาย	หรอืเครือ่งแบบ 
เช่น	กฎหมายก�าหนดครยุวิทยฐานะ	กฎหมายก�าหนดเครือ่งหมายราชการ	กฎหมายก�าหนดเครือ่งแบบ	

	 	 	 (๕)		 ประมวลกฎหมาย
	 	 	 (๖)		 กฎหมายอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ๗.๓)	 เป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์	(ร่างมาตรา	๓๐)		
	 	 	 การประเมนิผลสมัฤทธ์ิให้ด�าเนินการประเมนิผลทีเ่กิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายและ

กฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
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	 	 	 (๑)		 การมกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น	โดยยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น 
ล้าสมัย	หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์	หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน	

	 	 	 (๒)		 การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	
	 	 	 (๓)		 การลดความซ�้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย	
	 	 	 (๔)		 การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
	 	 	 (๕)		 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	 	 	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระ

แก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของ
บุคคลอย่างร้ายแรง	 ให้ด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎน้ันเป็นการเฉพาะ	 ทั้งน้ี	 ในกรณีท่ี 
คณะกรรมการพฒันากฎหมายพบว่ามกีฎซ่ึงส่งกระทบดังกล่าว	จะแจ้งให้หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ
ด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่ก�าหนดก็ได้

	 ๗.๔) สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงในการประเมินผลสัมฤทธิ	์(ร่างมาตรา	๓๑)
	 	 	 	ในการประเมนิผลสมัฤทธ์ิต้องด�าเนินการโดยรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้อง	และ

พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตาม	 ๓)	 บททั่วไป	 และ	๕)	 การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย	 
รวมทั้งต้องค�านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของกฎหมาย	เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย	

	 	 	 (๒)		 สถิติการด�าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย	
	 	 	 (๓)		 ความสอดคล้องหรอืการอนวุตักิารตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

ต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ	
	 	 	 (๔)		 เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
	 ๗.๕) ผูรั้บผดิชอบการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๓๒	ถงึร่างมาตรา	๓๓)		
   ๗.๕.๑)	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด	 

เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น	 ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายฉบับใดหลายหน่วย	 ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น

   ๗.๕.๒)	 ในกรณกีฎหมายใดมผีูร้กัษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน	การก�าหนด
หน่วยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท�าโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน

   ๗.๕.๓)	 ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย	 ให้นายกรัฐมนตรีเป็น 
ผู้ก�าหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม	๗.๕.๑)

	 	 	 ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก�ากับและติดตามการประเมิน	 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ	 ทั้งนี้	 ก�าหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศ

081-095_��������������������_SI.indd   93 4/10/2562 BE   4:57 PM



ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย 
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รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว	 ไว้ในระบบกลาง
ภายใน	๙๐	วันนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ

 ๗.๖)	 รอบระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ	์(ร่างมาตรา	๓๔)	
	 		 	 การประเมินผลสัมฤทธ์ิให้กระท�าอย่างน้อยทุก	 ๕	 ปีนับแต่วันที่กฎหมายน้ันมีผล 

ใช้บังคบั	หรอืทกุรอบระยะเวลาอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	หรอืเมือ่มกีรณใีดกรณหีน่ึง	ดงัต่อไปนี้
	 	 	 (๑)		 ได้รบัหนงัสือร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่กีย่วข้องหรอืจากประชาชน 

และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์	 เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้น 
มีเหตุผลอันสมควร

	 	 	 (๒)		 ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
	 	 	 (๓)		 กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 	 	 ทัง้นี	้การประเมนิผลสมัฤทธิข์องพระราชก�าหนดใดทีต่ราขึน้ภายหลงัพระราชบญัญตัิ

นี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก	ให้กระท�าภายใน	๒	ปีนับแต่วันที่พระราชก�าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ	ส่วนครั้ง
ต่อ	ๆ	ไป	ให้กระท�าอย่างน้อยทุก	๕	ปี

	 ๗.๗)	 แนวทางด�าเนินการภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์	(ร่างมาตรา	๓๕)		
	 	 	 ในการประเมนิผลสมัฤทธิ	์ให้หน่วยงานของรฐักระท�าตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ใน
ระบบกลาง	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า	 กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิด 
ผลสัมฤทธิต์ามวตัถปุระสงค์ของการตรากฎหมายน้ัน	หรอืไม่คุม้ค่ากับภาระทีเ่กิดขึน้แก่รฐัหรอืประชาชน	
หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง	 ให้หน่วยงานของรัฐที ่
รับผิดชอบด�าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก	ปรับปรุง	หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที

๘)	 การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๓๖)		
 ๘.๑)	 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง
		 	 	 เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถงึกฎหมายได้อย่างทัว่ถงึ	ให้หน่วยงานของรฐั

ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง
	 	 	 (๑)		 ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบทีค่รบถ้วนและเป็นปัจจบุนั
	 	 	 (๒)		 ค�าแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน
	 	 	 (๓)		 ค�าอธิบายโดยสรปุสาระส�าคญัของกฎหมายในลกัษณะท่ีประชาชน	จะสามารถ

เข้าใจได้
	 	 	 กฎเกณฑ์ตาม	 (๑)	 ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	ประกาศ	หนังสือเวียน	หนังสือสั่งการ	ค�าสั่ง	ค�าพิพากษา	ค�าวินิจฉัยของศาล	หรือ
คณะกรรมการ	การตคีวามกฎหมาย	การตอบข้อหารอื	หรอืแนวปฏิบตั	ิและให้หมายความรวมถงึเอกสาร
หรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�าหนด	อย่างไรก็ตาม	การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
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ค�าพพิากษาหรอืค�าวินจิฉยัของศาลทีเ่กีย่วกับกฎหมายใด	 ให้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ 
การบังคับใช้กฎหมายนั้น	เป็นผู้เผยแพร่

	 ๘.๒)	 กรณียกเว้นส�าหรับการจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
   ในกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลตาม	๘.๑)	อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ

ความม่ันคงปลอดภัยหรอืประโยชน์ของประเทศหรอืเป็นอันตรายต่อชวิีตหรอืความปลอดภยัของบคุคล	
หน่วยงานของรฐัจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง	

	 	 	 กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง	 ให้เป็นหน้าที่ของส�านักงาน 
ทีจ่ะเป็นผูจ้ดัท�า	ตาม	๘.๑)	ทัง้น้ี	การด�าเนนิการตามมาตรานีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และรปูแบบ 
ที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	และส�านักงานร่วมกันก�าหนด	

๙)	บทเฉพาะกาล	(ร่างมาตรา	๓๗	ถึงร่างมาตรา	๔๐)		
	 ๙.๑)	 ก�าหนดให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘	

มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน	
ผลสมัฤทธ์ิตาม	๗)	การประเมินผลสมัฤทธิม์ผีลใช้บงัคบัแล้ว		ให้พระราชกฤษฎกีาดงักล่าวเป็นอันยกเลกิ

 ๙.๒)	 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้การด�าเนินการในเรื่องใดต้องกระท�าผ่าน 
ระบบกลาง	 ถ้าการจัดท�าระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้ถือว่าการด�าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด�าเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

 ๙.๓)	 ในวาระเริ่มแรก
	 	 	 (๑)		 ระยะเวลา	 ๒	 ปีตาม	 ๕.๒.๑)	 ส�าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	
	 	 	 (๒)		 ระยะเวลา	๙๐	 วันตาม	๗.๕)	 ส�าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่	 ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ		
	 ๙.๔)	 บรรดากฎ	 ระเบียบ	 หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นของ 

ผูเ้กีย่วข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพือ่ประกอบการจดัท�าร่างกฎหมาย	รวมทัง้การจดัท�าร่างกฎหมาย 
ซึง่ใช้บงัคบัอยูใ่นวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิมผีลใช้บงัคบั	ให้ใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบั
พระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้	 จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้	
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คำ�คม

Nova Costitutio Formam imponere debet nonpraeteritis.

กฎหมายใหม่ ควรจะสำาหรับใช้ภายหน้า ไม่ใช่สำาหรับใช้ย้อนหลัง.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๙๖)
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แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

97

หลักการและเหตุผล 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให้การจดัการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระสำาคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)   

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกบั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที ่ 
๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร

๒) บทนิยามที่ส�าคัญ (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้งด้วย

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
    เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๔๐
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“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ�านวยการ
การเลอืกตัง้ประจ�าจังหวัดตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

“เจ้าพนักงานผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้” หมายความว่า ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้
ประจ�าเขตเลอืกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้  
ประธานกรรมการและกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก�าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

“หน่วยเลอืกตัง้” หมายความว่า ท้องทีท่ีก่�าหนดให้ท�าการออกเสยีงลงคะแนน 
“ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ังตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐)
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๗) 
เมือ่มพีระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้ท่ัวไปขึน้ใช้บงัคบัแล้ว กฎหมายก�าหนด 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ�านวน ๓๕๐ คน และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืง รวมจ�านวน ๑๕๐ คน 
ทั้งนี้ ภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดวนัเลือกตัง้ วนัรับสมคัรรบัเลือกตัง้แบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และก�าหนดสถานที่
ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา 
(มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)

โดยในการเลอืกต้ังท่ัวไปนัน้ กฎหมายก�าหนดให้พรรคการเมอืงท่ีส่งผูส้มคัร
แจ้งรายชือ่บุคคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้มมีตว่ิาจะเสนอให้สภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่
พจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรไีม่เกนิ ๓ รายชือ่ต่อคณะกรรมการ
ก่อนปิดการรบัสมคัรรับเลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการประกาศรายชือ่บคุคลดงักล่าว
พร้อมกบัช่ือของพรรคการเมอืงนัน้ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป โดยเมือ่แจ้งแล้ว 
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จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือ
ขาดคณุสมบติัหรอืมลีกัษณะต้องห้าม และต้องกระท�าก่อนปิดการรบัสมคัรรับเลอืกตัง้ 
แต่พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ (มาตรา ๑๓)

ในกรณทีีก่ฎหมายน้ีมไิด้บญัญตัไิว้เป็นอย่างอ่ืน การฟ้องคดีหรอืการยืน่ค�าร้อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือด�าเนินการให้มีการจัด 
การเลอืกตัง้อนัมใิช่เป็นการใช้อ�านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนญู ให้ยืน่ต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายใน ๗ วนันับแต่วนัทีม่เีหตท่ีุจะฟ้องคดีหรอืยืน่ค�าร้อง แต่มใิห้น�ามาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองมาใช้บงัคบั ซึง่ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุไม่กระทบ 
ถงึการด�าเนนิการเลอืกตัง้หรอืการกระท�าอืน่ใดทีไ่ด้ด�าเนนิการไปก่อนศาลปกครอง
สงูสดุมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ โดยการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุน้ีให้ด�าเนนิการ
ให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเลอืกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วนั และในกรณทีีศ่าลปกครองสูงสดุยงัไม่ได้ 
มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้การพจิารณาเป็นอนัยตุ ิและให้ด�าเนนิการไปตามค�าส่ัง
ของคณะกรรมการ

๕) เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๕)
๕.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง

ในการเลอืกตัง้แต่ละคร้ังนัน้ ก�าหนดให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง ๑ คน มีหน้าที่
เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และด�าเนินกิจการที่จ�าเป็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

(๒) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนด หน่วยเลือกต้ัง ที่เลือกตั้ง การจัดท�าบัญชีรายช่ือ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การเพิม่ชือ่ และการถอนช่ือผูม้สีทิธิเลอืกต้ังในเขตเลอืกต้ัง รวมท้ัง
มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
การนับคะแนน

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
แต่งตัง้หรอืมอบหมายให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าเขตเลอืกต้ังหรอืคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ คณะบคุคล หรอืบุคคลใด 
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

๕.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
ในการน้ี กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าเขต

เลอืกตัง้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
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(๑) คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง ๕ คน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 
ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน ๘๐๐ คนอาจแต่งต้ังกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

(๒) เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างน้อย ๑ คน ซึง่แต่งต้ังจาก
เจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัและสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

๕.๓) กรณกีรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
กระท�าความผิด

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งหรือ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัผูใ้ดกระท�าผดิตามกฎหมายนี ้หรอืกระท�าการใดอนัอาจเป็นเหตใุห้ 
การเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย 
ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที และให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการมีอ�านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยได้ตามทีเ่หน็สมควร ในกรณทีีเ่ก่ียวกับการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ�านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มี
การด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการทราบโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีทีก่รรมการเป็นผูพ้บเหน็การกระท�าตาม (๑) ให้กรรมการ
มอี�านาจสัง่เปลีย่นกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ได้ตามทีเ่ห็นสมควร ทัง้น้ี ในกรณท่ีีเห็นว่าการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�า 
ดงักล่าวเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีของรฐั ให้มอี�านาจสัง่ให้ระงบั ยบัยัง้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็น 
การกระท�าของบคุคลซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้มอี�านาจส่ังให้พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต�ารวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่
และอ�านาจ หรอืสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัดบนัทกึพฤติกรรมแห่ง
การกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�าเนินการต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น 
หรือในกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการด�าเนินการ
เลือกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้บางหน่วยหรอืทกุหน่วยในเขตเลอืกต้ังทีพ่บเหน็การกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�านั้นก็ได้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว 
(มาตรา ๑๙)
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๕.๔) กรณีเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งท�างานขาดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
เจ้าพนกังานผู้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ผูใ้ดขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืละทิง้
หน้าที ่หรอืไม่ยอมปฏบิตัหิน้าที ่ให้กรรมการมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ั้นพ้นจากการปฏบิตัิ
หน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ (มาตรา ๒๒)   

๕.๕) บทต้องห้ามของกรรมการ เลขาธกิาร ผู้ตรวจการเลอืกตัง้ ผูอ้�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง

กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้กรรมการ เลขาธิการ ผูต้รวจการเลอืกตัง้ 
ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัด หรอืเจ้าพนักงานผูด้�าเนินการเลอืกต้ัง หลีกเลีย่ง
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�าการอื่นใดอันเป็นการขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของคณะกรรมการ 
หรือค�าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้ แต่หากได้กระท�า 
โดยสจุริต ย่อมได้รบัความคุม้ครอง ไม่ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
(มาตรา ๒๓) 

๖) การจัดการเลือกตั้ง (หมวด ๓, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๖.๑) จ�านวนสมาชกิ เขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ และท่ีเลอืกตัง้ (ส่วนท่ี ๑, 

มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐) 
๖.๑.๑) การก�าหนดจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร และการแบ่งเขต

เลือกตัง้ 
การก�าหนดจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ต่ละจงัหวดั

จะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด�าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้จ�านวนราษฎรท้ังประเทศตามหลกัฐานการทะเบยีน

ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง เฉลี่ยด้วยจ�านวนสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร ๓๕๐ คน จ�านวนทีไ่ด้ให้ถอืว่าเป็นจ�านวนราษฎรต่อสมาชกิ ๑ คน

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ�านวนราษฎรต่อ
สมาชิก ๑ คนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้ ๑ คน โดย
ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

(๓) จังหวดัใดมรีาษฎรเกินจ�านวนราษฎรต่อสมาชกิ ๑ คน 
ให้มสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดัน้ันเพิม่ขึน้อกี ๑ คนทกุจ�านวนราษฎรทีถ่งึ
เกณฑ์จ�านวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน

(๔) เมือ่ได้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจงัหวดั
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไม่ครบ ๓๕๐ คน  
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จงัหวดัใดมเีศษทีเ่หลอืจากการค�านวณตาม (๓) มากทีสุ่ด ให้จงัหวดันัน้มสีมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรเพิม่ขึน้อกี ๑ คน และให้เพิม่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตามวธิกีาร
ดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค�านวณนั้นในล�าดับรองลงมาตามล�าดับ
จนครบจ�านวน ๓๕๐ คน

(๕) จงัหวดัใดมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได้เกนิ 
๑ คน ให้แบ่งเขตจังหวดัออกเป็นเขตเลอืกตัง้เท่าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จ�านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน (มาตรา ๒๖)  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการด�าเนนิการแบ่งเขตเลอืกตัง้ส�าหรบั
การเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกต้ังไว้ทุกจงัหวดั เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า 
และต้องแบ่งพืน้ทีข่องเขตเลอืกตัง้แต่ละเขตให้ตดิต่อกนัและต้องจดัให้มจี�านวนราษฎร
ในแต่ละเขตเลือกตัง้ใกล้เคียงกัน และให้ใช้เขตเลอืกต้ังน้ันจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป
ครั้งใหม่ (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)  

๖.๑.๒) หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน ให้คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจ�าเขตเลอืกตัง้ก�าหนดหน่วยเลอืกตัง้ทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ 
และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ 
ในกรณทีีม่ผีูม้สิีทธิเลอืกต้ังจ�านวนน้อย จะรวมหมูบ้่านทีอ่ยูติ่ดกันตัง้แต่ ๒ หมูบ้่าน
ขึน้ไปเป็นหน่วยเลอืกต้ังเดยีวกันก็ได้ ส�าหรบัในเขตเทศบาล เขตกรงุเทพมหานคร 
หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย  
คลอง หรอืแม่น�า้ เป็นเขตของหน่วยเลอืกตัง้กไ็ด้ โดยค�านงึถงึความสะดวกในการ
เดนิทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๒) ให้ถอืเกณฑ์จ�านวนผูมี้สทิธเิลอืกตัง้หน่วยละ ๑,๐๐๐ คน
เป็นประมาณ          

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออก
ได้สะดวก 

ทัง้น้ี ให้ปิดประกาศการก�าหนดหน่วยเลอืกต้ังและทีเ่ลอืกต้ังไว้ 
ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง (มาตรา ๓๐)  

๖.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๒)
๖.๒.๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กฎหมายก�าหนดให้บคุคลผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปนีเ้ป็นผูมี้สทิธิ
เลือกตั้ง และมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศเป็นส�าคัญ
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(๑)  มสีญัชาตไิทย แต่บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๓๑)  
๖.๒.๒) ลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 กฎหมายก�าหนดให้บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  

เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

แล้วหรอืไม่
(๓)  ต้องคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (มาตรา ๓๒)   

๖.๓) การแจ้งเหตกุรณไีม่อาจไปใช้สทิธเิลอืกต้ังได้ (ส่วนที ่๓, มาตรา ๓๓ 
ถึงมาตรา ๓๕)

ในการเลอืกตัง้ครัง้ใด ถ้าผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่อาจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ได้
เนือ่งจากมีเหตอุนัสมควร ให้แจ้งเหตทุีไ่ม่อาจไปใช้สิทธเิลอืกตัง้ต่อบคุคลซึง่คณะกรรมการ
แต่งตัง้ไว้ในแต่ละเขตเลอืกตัง้ภายใน ๗ วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภายใน ๗ วนันบัแต่
วันเลือกตัง้ แต่ถ้ามเีหตุจ�าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน ๗ วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ให้ด�าเนนิการ
แจ้งตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่การแจ้งเหตดุงักล่าวไม่เป็นการตดัสทิธทิีผู่น้ัน้
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที ่
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แจ้งนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร ให้แจ้งให้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ทราบภายใน ๓ วนั
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ด้รบัแจ้งมสีทิธยิืน่อทุธรณ์ต่อผูอ้�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ�ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒)  สมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๓) สมัครรับเลือกเป็นก�านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะปกครองท้องที่
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(๔) ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา

(๕) ด�ารงต�าแหน่งรองผูบ้รหิารท้องถิน่ เลขานุการผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา 
ผูบ้ริหารท้องถิน่ หรอืคณะท่ีปรกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจ�ากดัสทิธดิงักล่าว ให้มีก�าหนดเวลาครัง้ละ ๒ ปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ 
ครัง้ทีผู่มี้สิทธเิลือกตัง้ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ และหากในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปผูน้ัน้
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อกี ให้นับเวลาการจ�ากัดสทิธคิรัง้หลงัน้ีโดยนับจากวนัทีม่ไิด้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากก�าหนดเวลาการจ�ากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด 
ให้ก�าหนดเวลาการจ�ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

๖.๔) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๔, มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๔๐)
๖.๔.๑) การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมือ่มกีารประกาศก�าหนดวันเลอืกตัง้ครัง้ใดแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท�าบัญชี
รายชือ่ผูม้สีทิธเิลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกต้ัง และปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลอืกตัง้ 
หรอืบรเิวณใกล้เคียงกับทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถานทีท่ีป่ระชาชนสะดวกในการตรวจสอบ
ก่อนวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๒๕ วนั กบัให้แจ้งรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในทะเบียนบ้าน
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน (มาตรา ๓๖)  

๖.๔.๒) ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือ 

ผูมี้ชือ่อยูใ่นทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
แห่งหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นหรือผูน้ัน้สมควรมชีือ่เป็นผูม้สิีทธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้น้ัน 
ให้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเขตเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตัง้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้
ตรวจสอบหลกัฐานแล้วเหน็ว่าผูย้ืน่ค�าร้องหรอืผูมี้ชือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านเป็นผูม้สิีทธิ
เลือกตั้ง ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ยื่นค�าร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว  
แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกต้ังเหน็ว่าผูย้ืน่ค�าร้องหรอืผูม้ชีือ่
อยูใ่นทะเบยีนบ้านเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ก็ให้สั่งยกค�าร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้อง
ทราบภายใน ๓ วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าร้องโดยแสดงเหตผุลไว้ด้วย (มาตรา ๓๗ วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง)  

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ผู ้ยื่นค�าร้องมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อ
ศาลจังหวัดท่ีตนมีภูมิล�าเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งส�าหรับผู้ท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ใน
กรงุเทพมหานครก่อนวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๕ วนั เพือ่ให้ศาลวนิจิฉยัว่าจะให้เพิม่
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ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง โดยค�าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มี
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับค�าสั่งศาล ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งด�าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย โดยการใดที่ได้ปฏิบัติไปตามค�าส่ังของคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลือกตัง้ก่อนได้รบัค�าสัง่ศาลให้เป็นอันสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
(มาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า)  

๖.๔.๓) การถอนช่ือผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ทีไ่ด้ประกาศ มชีือ่ผูซ้ึง่ไม่มสีทิธเิลอืกต้ัง หรอืเจ้าบ้านผูใ้ดเห็นว่าในบญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิ 
เลือกตัง้หรอืเจ้าบ้านผูน้ั้นมสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขต
เลือกต้ังได้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั เพือ่ให้ถอนชือ่ผู้ซึง่ไม่มสีทิธเิลอืกตัง้น้ัน 
ออกจากบัญชีรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลือกต้ัง
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีราย
ชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค�าร้อง ก็ให้มีค�าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค�าร้อง  
แล้วแต่กรณ ีและให้แจ้งค�าสัง่ให้ผูน้ัน้หรอืเจ้าบ้านทราบ และให้น�าความในมาตรา ๓๗ 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๘)  

๖.๔.๔) กรณีศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ

บคุคลใด แม้ค�าพพิากษายงัไม่ถงึท่ีสดุกต็าม กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานจดัท�า
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  
ให้ส�านักงานแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกต้ังถอนชื่อผู้ซ่ึงศาล
ส่ังเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้โดยการขดีชือ่บคุคลนัน้ออกจากบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค�าสั่งศาล ตลอดจนให้
ส�านักงานศาลยุติธรรมแจ้งค�าพิพากษาดังกล่าวต่อส�านักงาน เพื่อด�าเนินการแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๓๙)  

๖.๔.๕) การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนินการหรอืยนิยอมให้มี

การย้ายบคุคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพือ่ประโยชน์ในการเลอืกตัง้โดยมชิอบ 
โดยการย้ายบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่
ย้ายเข้ามาในทะเบยีนบ้าน การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลน้ันมไิด้
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อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
โดยมไิด้รบัความยินยอมจากเจ้าบ้าน กฎหมายให้สนันิษฐานว่าเป็นการย้ายบคุคล 
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (มาตรา ๔๐)  

๗) ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง (หมวด ๔, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๗.๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๒)

๗.๑.๑) คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
บคุคลผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปน้ี เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง

พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถงึวันเลอืกต้ัง เว้นแต่
ในกรณีทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเพราะเหตยุุบสภา ระยะเวลา ๙๐ วันดงักล่าวให้ลดลง
เหลือ ๓๐ วัน

(๔) ผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึง่ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดที่สมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 

หรอืเคยมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านในจังหวัดทีส่มคัรรบัเลอืกต้ัง แล้วแต่กรณ ีเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มาตรา ๔๑)   

๗.๑.๒)  ลักษณะต้องห้ามของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
บคุคลผูม้ลีกัษณะดังต่อไปนี ้เป็นบคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธสิมคัร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ ้าของหรือผู ้ถือหุ ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยูใ่นระหว่างถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีส่ดุ

แล้วหรือไม่
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(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยูร่ะหว่างถกูระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการ

ชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องค�าพพิากษาให้จ�าคกุและถกูคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยได้พ้นโทษมายงัไม่ถงึ ๑๐ ปีนับถึง

วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รฐัวิสาหกจิเพราะทุจรติต่อหน้าที ่หรือถอืว่ากระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิิชอบ
ในวงราชการ

(๑๑) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุด 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษา 
อนัถงึทีส่ดุให้ลงโทษจ�าคกุเพราะกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต

(๑๒) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท�าความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรือกระท�าความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเก่ียวกับทรพัย์ทีก่ระท�าโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย 
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

(๑๓)  เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�าการอนัเป็นการทจุรติ
ในการเลือกตั้ง

(๑๔) เป็นข้าราชการซ่ึงมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
นอกจากข้าราชการการเมือง

(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี
(๑๗) เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งใน

องค์กรอิสระ
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
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(๒๐) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่ามกีารเสนอ 
การแปรญตัต ิหรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้ 
งบประมาณรายจ่าย

(๒๑) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก 
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมีค�าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤติการณ์ร�า่รวย
ผิดปกติ หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ�านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๔๒)  

๗.๒) การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๔๓ 
ถึงมาตรา ๕๕)

๗.๒.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ผู ้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังต้องเป็นผู ้ ซ่ึง

พรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชิกส่งสมคัรรบัเลอืกต้ังและได้รบัการสรรหาตามวิธกีาร
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัคร 
รบัเลอืกตัง้เกนิ ๑ เขตมิได้ และต้องไม่เป็นบคุคลทีม่รีายชือ่อยูใ่นบญัชรีายช่ือผูส้มคัร
แบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา ๔๓)  

เมื่อผู ้สมัครได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
การรบัสมคัรแล้ว ให้ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ตรวจสอบการสมคัร
ของผูส้มคัรว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานถกูต้องครบถ้วนหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่าไม่ถกูต้อง
ครบถ้วน กใ็ห้คนืเอกสารและหลักฐานทัง้หมดให้ผู้สมคัรนัน้ ในกรณีทีผู่ส้มัครได้ส่ง
เอกสารและหลกัฐานถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลกัฐานการรบัสมคัรรับเลอืกต้ัง
ให้แก่ผูส้มคัรน้ันเรยีงตามล�าดบัการยืน่สมคัร และให้ท�าส�าเนาคูฉ่บบัไว้เป็นหลกัฐาน 
และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร  
แต่ในกรณีที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือ
ไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี 
โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อศาลฎีกามีค�าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาล
แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ 
ค�าวินิจฉัยของศาล (มาตรา ๔๙)
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๗.๒.๒) การขอถอนการรับสมัคร
(๑) ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่า 

ผู ้มีชื่อในประกาศรายชื่อท่ีผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าเขตเลือกตั้งได้
ประกาศไม่มสีทิธสิมัครรบัเลอืกตัง้ ให้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค�าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  
ให้แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค�าวินิจฉัยให้ถอน
การรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกา
ได้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้ 
มีค�าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้
ด�าเนินการเลือกตั้งไปตามค�าสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๕๑)  

(๒) ก่อนวนัเลือกต้ัง หากผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค�าร้อง
ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง 
ถ้าปรากฏว่าศาลฎกีายังมไิด้วนิจิฉยั ให้ด�าเนินการเลอืกตัง้ไปตามประกาศรายชือ่
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น (มาตรา ๕๒)

๗.๒.๓) เหตุแห่งการสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและส่ังให้
ด�าเนินการเลือกตั้ง

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง
ประจ�าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล�าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อ 
คณะกรรมการเพือ่วนิจิฉยั ในกรณีทีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัว่าผูส้มคัรผูน้ัน้มเีหตดุงักล่าว 
ให้มีค�าส่ังยกเลิกการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันและสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่  
ในกรณีนีมิ้ให้น�าคะแนนทีผู่ส้มคัรแต่ละคนได้รบัไปใช้ในการค�านวณตามมาตรา ๑๒๘ 
แต่หากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล�าดับ
ที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้น�าคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการค�านวณตาม
มาตรา ๑๒๘ และในกรณดีงักล่าวหากผูส้มคัรผูน้ัน้รูอ้ยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้คณะกรรมการสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ไว้เป็นการช่ัวคราว 
และด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๘ (มาตรา ๕๓)  

ในกรณีท่ีได้พบเหตุดังกล่าวภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการย่ืนค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และในกรณีดังกล่าวหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
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สมัครรับเลือกตัง้แล้วปกปิดหรอืไม่แจ้งข้อความจรงินัน้ ให้ถอืว่าการเลอืกตัง้ในเขต 
เลือกต้ังนัน้มิได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม และให้ศาลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ และเมือ่มกีารเลอืกตัง้ใหม่ ให้น�าความในมาตรา ๑๓๑ 
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ทัง้นี ้เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูได้รบัเรือ่งไว้พจิารณาแล้ว หากปรากฏ
เหตอุนัควรสงสัยว่าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูถ้กูร้องมกีรณตีามทีถ่กูร้อง ให้ศาล
รฐัธรรมนญูมีค�าสัง่ให้ผูน้ั้นหยดุปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าศาลรฐัธรรมนูญจะมคี�าวนิิจฉยั

๗.๓) การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๕๖ ถึง
มาตรา ๖๑)

๗.๓.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมอืงใดส่งผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แล้ว ให้มีสิทธิ

ส่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่ได้พรรคละ ๑ บญัช ีมจี�านวนไม่เกนิ ๑๕๐ รายชือ่ 
โดยให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู ้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท�าขึ้นต่อ 
คณะกรรมการก่อนปิดการรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ ในกรณพีรรคการเมอืงใดย่ืนเอกสารและหลกัฐานการสมคัรรบัเลือกตัง้ 
ของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีอ�านาจไม่รับสมัคร 
รับเลือกตั้งผู้สมัครรายนั้นได้ และให้ส�านักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ 
(มาตรา ๕๗)

๗.๓.๒)  การประกาศรายชือ่ผูส้มคัรแบบบญัชีรายชือ่ของพรรคการเมอืง
  เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมอืงใดแล้ว ให้ประกาศรายชือ่ผูส้มัครภายใน ๗ วนันับแต่วนัปิดรบัสมคัร 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ทีเ่ลอืกต้ัง หรอืบรเิวณใกล้เคียงกบัทีเ่ลือกตัง้ หรอืสถานทีอ่ืน่ท่ีเหน็
สมควร ในกรณท่ีีคณะกรรมการไม่รบัสมคัรบคุคลใดหรอืไม่ประกาศรายชือ่บคุคลใด 
เป็นผู้สมัคร ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ 
ไม่รับสมัครหรอืวันทีป่ระกาศรายชือ่ผูส้มคัร แล้วแต่กรณ ีโดยให้ศาลฎกีาด�าเนนิการ
พจิารณาและวนิิจฉยัให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๓ วนั และให้ศาลฎกีา 
แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�าวินิจฉัยของศาล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อ
ในบญัชรีายชือ่ทีค่ณะกรรมการประกาศนัน้ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ กฎหมาย
ให้น�าความในข้อ ๗.๒.๒) (๑) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐) 

๗.๓.๓) กรณีผู ้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

โดยก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัคร
ของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือ 
มลีกัษณะต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธิสมคัรรับเลอืกต้ัง ให้ยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีาให้ถอนชือ่ 
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ผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกา
ยงัมิได้วินจิฉยั ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ไปตามประกาศรายชือ่ผูส้มคัรทีม่ผีลอยูใ่นวนันัน้ 
(มาตรา ๖๑) 

๗.๔) ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้และวธิกีารหาเสยีง (ส่วนที ่๔, มาตรา ๖๒ 
ถึงมาตรา ๘๓)

๗.๔.๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดจ�านวน

เงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคน และของพรรคการเมือง 
ทีจ่ะใช้จ่ายในการเลอืกต้ัง ซ่ึงค่าใช้จ่ายของพรรคการเมอืงนัน้ต้องเป็นการหาเสียง
ของพรรคการเมอืงตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด และห้าม
มิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมอืงใช้จ่ายในการเลอืกตัง้เกินจ�านวนค่าใช้จ่ายทีก่�าหนด
ด้วย โดยในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัคร 
ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ�านวนค่าใช้จ่าย 
ทีค่ณะกรรมการก�าหนด หรอืปรากฏว่าบญัชีรายรบัและรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ให้คณะกรรมการด�าเนินการให้มกีารสบืสวนหรอืไต่สวนและวนิจิฉยั
เพ่ือด�าเนินการต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย เอกสาร 
และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะด�าเนินการแล้วเสร็จ (มาตรา ๖๒ 
และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๗)

๗.๔.๒) วิธีการหาเสียง 
๗.๔.๒.๑) ก�าหนดระยะเวลาในการหาเสียงของผู้สมัคร

และพรรคการเมือง
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการก�าหนด 

วิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียง 
เลอืกตัง้ดังกล่าวให้มีผลภายในก�าหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระท�าได้ตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวัน
ครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กระท�าได้ตั้งแต่วันที่
ยุบสภาหรือวันที่ต�าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
ให้กระท�าได้ตั้งแต่วันที่มีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๔) ในกรณีมีการสั่งให ้มีการออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่ ผูใ้ดจะหาเสยีงเลอืกตัง้มไิด้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมมีตเิป็นอย่างอืน่
โดยค�านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
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๗.๔.๒.๒)  วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๑) การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุ

กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่
เป็นการด�าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตาม (๓) (มาตรา ๖๙)  

(๒) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การหาเสียง
เลือกต้ังจะกระท�าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มัครหรอืพรรคการเมอืงใดนับต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อน
วันเลือกตั้ง ๑ วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา ๗๐) 

(๓) การสนบัสนนุของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการมหีน้าทีส่นับสนุนการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ 
ให้แก่ผู ้สมัครและพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก�าหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอ่ืนของรฐัเป็นผู้ด�าเนนิการสนบัสนนุ
ด้วยกไ็ด้ โดยจดัเวทีประชันนโยบายบรหิารประเทศส�าหรบัพรรคการเมอืง (มาตรา ๘๑)   

(๔) โดยวิธีป ิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย  
ให้ผูส้มคัร พรรคการเมอืง หรอืผูใ้ดปิดประกาศหรอืตดิแผ่นป้ายเกีย่วกบัการเลือกตัง้
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการก�าหนด และต้องมีขนาดและจ�านวนไม่เกิน 
ที่คณะกรรมการก�าหนด โดยการก�าหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย 
(มาตรา ๘๓)  

(๕) การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใด 
การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจาก (๑) – (๔)  คณะกรรมการจะ
ก�าหนดให้ต้องท�าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้  
โดยค�านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร 
และพรรคการเมือง (มาตรา ๗๑)  

๗.๔.๒.๓) บทต้องห้ามในการหาเสียง 
๑) กฎหมายได้ก�าหนดให้การส�ารวจความคดิเหน็

ของประชาชนโดยมเีจตนาไม่สจุรติ มลีกัษณะเป็นการชีน้�าหรอืมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู ้สมัครผู ้ใดน้ันจะกระท�ามิได้ 
(มาตรา ๗๒)  

๒) ห้ามมใิห้ผูส้มคัรหรอืผู้ใดกระท�าการอย่างหนึง่
อย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผูส้มัคร หรอืการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลอืกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
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(๑) จดัท�า ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรอื 
จดัเตรยีมเพือ่จะให้ ทรพัย์สิน หรอืผลประโยชน์อืน่ใดอนัอาจค�านวณเป็นเงนิได้แก่ผูใ้ด

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อมแก่ชมุชน สมาคม มลูนธิิ 
วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด

(๓) ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรอืการรืน่เรงิต่าง ๆ  แต่ความน้ีมใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูส้มัครทีใ่ช้ความรูค้วามสามารถ
ทางศิลปะของตน หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพล

คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง

ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็น
ความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
ให้คณะกรรมการมอี�านาจส่งเรือ่งให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจได้

๓) การหาเสียงเ ลือกต้ังของผู ้สมัครและ
พรรคการเมือง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางท่ีก�าหนดเป็นนโยบายของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง (มาตรา ๗๔)

๔) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียก
หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร หรือไม่ลง
สมคัรหรอืไม่ส่งผูส้มคัรอนัก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูส้มคัรอืน่หรอืพรรคการเมอืงอืน่ 
ในการเลอืกตัง้ และท�าให้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม (มาตรา ๗๕)  

๕) ห้ามมใิห้ผูส้มคัรผูใ้ดจดัยานพาหนะน�าผูม้สีทิธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือน�ากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปหรอืกลับเพือ่การออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสยีค่าโดยสารยานพาหนะหรอื
ค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังกล่าว เพื่อจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
แต่บทบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การท่ีหน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๗๖)  

๖) ห้ามมิให้ผู ้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามี
ส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ัง หรือกระท�าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตัง้โดยประการท่ีเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใด 
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท�านั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตาม
ปกติโดยสุจริตของผู้นั้น (มาตรา ๗๗)   
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๗) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย๑กระท�าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว 
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็นมีอ�านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยุติหรือระงับการกระท�าใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด รวมถึงให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่
และอ�านาจก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ ์
อนัอาจเป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใดพ้นจากหน้าท่ีเป็นการ
ชัว่คราว หรอืสัง่ให้ประจ�ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวดั หรอืทีว่่าการอ�าเภอ 
ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกต้ัง หรือห้ามเข้าเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่งได้ 
(มาตรา ๗๘)   

๘) ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง
โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ๑ วนัจนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ (มาตรา ๗๙)  

๘) การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (หมวด ๕, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๓)
๘.๑) การออกเสียงลงคะแนน (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๘๔ ถึงมาตรา ๑๐๔)

๘.๑.๑) วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�าได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วย

บตัรเลือกตัง้ และคณะกรรมการอาจก�าหนดให้มกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยวิธอีืน่กไ็ด้ 
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีน้ันสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและ 
มีค่าใช้จ่ายทีคุ้่มค่า และวธิกีารนัน้เป็นการออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั ตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๘๔)

โดยในวันเลือกต้ังให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่ก่อนเริม่เปิดให้มกีารออกเสยีงลงคะแนน ให้ 
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้นบัจ�านวนบัตรเลอืกต้ังท้ังหมดของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 
และปิดประกาศจ�านวนบัตรเลือกต้ังไว้ในท่ีเปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการ 
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย
แสดงให้ผูม้สิีทธเิลอืกต้ังซึง่อยู่ ณ ท่ีเลอืกต้ังนัน้เห็นว่าหีบบัตรเลอืกต้ังเป็นหีบเปล่า  
และให้ปิดหีบบตัรเลอืกตัง้ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด แล้วให้ท�าการบนัทกึ 
การด�าเนนิการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 
(มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗)

๑การใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัติในต�าแหน่งของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน หรือการแนะน�าหรือช่วยเหลือในการด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ี แม้ว่าการกระท�าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด.
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกต้ังของหน่วยเลือกตั้งนั้น 
และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว โดยให้ท�าเครื่องหมายกากบาทลงใน
ช่องท�าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท�าเครื่องหมายกากบาท 
ลงในช่องท�าเครือ่งหมาย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” แล้วให้พบับตัรเลอืกตัง้ แล้วให้น�าบตัร
เลอืกตัง้นัน้ใส่ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 
(มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓)

๘.๑.๒) บทต้องห้ามในการออกเสียงลงคะแนน
(๑) ห้ามมใิห้ผูใ้ดซ่ึงรูอ้ยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้หรอื

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนน
หรอืออกเสียงลงคะแนน โดยแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอืน่ทีมิ่ได้
มไีว้ส�าหรบัตนหรอืทีป่ลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังเพือ่ออกเสยีง
ลงคะแนน (มาตรา ๙๔)

(๒) ห้ามมใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดใช้บตัรอืน่ท่ีมใิช่บตัรเลอืกตัง้
ที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งซ่ึงมีอ�านาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน 
และห้ามมใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดน�าบตัรเลอืกตัง้ออกไปจากทีเ่ลอืกตัง้ (มาตรา ๙๕)  

(๓) ห้ามมใิห้ผูใ้ดจงใจท�าเคร่ืองหมายเพือ่เป็นทีส่งัเกตโดยวิธใีด
ไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (มาตรา ๙๖)  

(๔) ห้ามมใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใช้เครือ่งมือหรอือปุกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว (มาตรา ๙๗)   

(๕) ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�าบตัรเลอืกตัง้ใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้โดยไม่มี
อ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท�าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือ
กระท�าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง (มาตรา ๙๘)  

(๖) ห้ามมิให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งน�าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง 
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือ 
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา ๙๙)   

(๗) ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดโดยไม่มีอ�านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพือ่มใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถใช้สทิธไิด้ หรอืขดัขวางหรอืหน่วงเหนีย่ว
มใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ทีเ่ลือกตัง้ หรอืมิให้ไปถึง ณ ทีด่งักล่าวภายในก�าหนดเวลา
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ (มาตรา ๑๐๐)  

(๘) ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ เพือ่ลงคะแนนหรอืงดเว้น
ไม่ลงคะแนน (มาตรา ๑๐๑) 
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(๙) ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อ
การออกเสียงลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งน้ันเพื่อรักษา
ไว้เมือ่การเลอืกตัง้ได้เสรจ็สิน้แล้ว ห้ามมใิห้ผูใ้ดเปิด ท�าลาย ท�าให้เสยีหาย ท�าให้
เปล่ียนสภาพ หรอืท�าให้ไร้ประโยชน์ หรอืน�าไปซึง่หีบบตัรเลอืกต้ัง หรอืบตัรเลอืกตัง้  
หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลือกตั้งได้จัดท�าโดยไม่มีอ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๐๔)   

๘.๑.๓) การปิดการออกเสียงลงคะแนน 
เมือ่ถงึก�าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ

ประจ�าหน่วยเลือกตัง้ประกาศปิดการออกเสยีงลงคะแนน และงดจ่ายบตัรเลือกตัง้ 
แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลง
คะแนนไม่ได้ และให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้
ของหบีบัตรเลอืกตัง้ และจดัท�ารายการเกีย่วกบัจ�านวนบตัรเลอืกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 
ผูม้าแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ�านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้
ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้งได้ทราบ (มาตรา ๑๐๓) 

๘.๒) การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๑๐๕  
ถึงมาตรา ๑๑๕) 

กฎหมายก�าหนดผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมีชือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านตดิต่อกันครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน แต่หากบคุคลดงักล่าวประสงค์จะใช้สทิธเิลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ 
นอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขต
เลือกต้ังภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖)

ก. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในประเทศ
ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค�าสั่งจากทางราชการ 

ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลอืกตัง้หรอืนอกเขตเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณ ีให้ยืน่ขอลงทะเบยีน
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด ซึ่งถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตน 
มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตน 
มีสิทธิเลือกตั้ง จะยืน่ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธิ 
เลอืกต้ังหรือทีต่นประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะก�าหนด 
ให้ลงทะเบยีนผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก�าหนด
ก็ได้ ทั้งนี้ วันท่ีก�าหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะก�าหนด 
ให้ลงคะแนนเกิน ๑ วันมิได้ (มาตรา ๑๐๗) 
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ข. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ส�าหรบัในการเลอืกต้ังทัว่ไปอันมิใช่เป็นการเลอืกต้ังใหม่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ซึง่มถีิน่ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัรจะขอลงทะเบยีนเพือ่ใช้สทิธเิลอืกตัง้เฉพาะในครัง้นัน้  
ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ โดยวันที่ก�าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
คณะกรรมการจะก�าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
(มาตรา ๑๐๙)

โดยในการออกเสยีงลงคะแนนตามส่วนนี ้เมือ่ได้ด�าเนนิการลงคะแนน
เสรจ็สิน้แล้ว คณะกรรมการอาจจดัให้มกีารด�าเนินการล่วงหน้าเพือ่น�าบตัรเลือกตัง้มา
นบัรวมในวนัเลือกตัง้ได้ เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นเฉพาะท้องที ่คณะกรรมการจะก�าหนด 
เป็นอย่างอืน่กไ็ด้ ส่วนในการออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจกัร คณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศจะก�าหนดให้มีการนับคะแนน 
นอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
การด�าเนินการน�าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๑๓) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวนัเลือกต้ังหรือการออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจกัรท่ีใด มไิด้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานท่ีนับคะแนน 
ของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อท่ีส่งบัตรเลือกตั้ง 
มลีกัษณะถกูเปิดมาก่อน โดยมเีหตอุนัสมควรเชือ่ได้ว่าเกดิจากการกระท�าทีไ่ม่สจุรติ
หรอืเทีย่งธรรม หรอืมบีตัรเลอืกตัง้จากท่ีใดสญูหาย ให้คณะกรรมการมอี�านาจสัง่มใิห้
นบัคะแนนนัน้โดยให้ถือว่าเป็นบตัรเสยี ในกรณทีีม่กีารนบัคะแนนนอกราชอาณาจกัร 
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนน้ันเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้น 
เป็นบัตรเสยี (มาตรา ๑๑๔)

๘.๓) การนับคะแนนและการรวมคะแนน (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๑๑๖  
ถึงมาตรา ๑๒๔)

เมือ่ได้ด�าเนินการปิดการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ท่ีเลือกต้ัง 
แล้วด�าเนินการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จส้ิน  
และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน (มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗)

ท้ังนี ้เมือ่ได้มกีารนบัคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสรจ็สิน้แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งน้ัน จ�านวน 
บตัรเลือกตั้งที่ใช้ และจ�านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้กระท�าโดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว โดยคณะกรรมการอาจด�าเนินการให้ม ี
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การรายงานผลการนบัคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ และเมือ่รวบรวมผลการนบัคะแนน
ทกุหน่วยเลือกต้ังในเขตเลือกตัง้น้ัน รวมทัง้คะแนนทีไ่ด้จากการออกเสยีงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกต้ังและคะแนนทีไ่ด้จากการลงคะแนนเลอืกตัง้นอกราชอาณาจักรแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผล 
การนบัคะแนนต่อผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดัและคณะกรรมการโดยเรว็ 
(มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๓)  

เมือ่คณะกรรมการได้รบัรายงานผลการนบัคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงด 
การประกาศผลการเลอืกตัง้และจดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืนบัคะแนนใหม่ในหน่วย
เลอืกตัง้ใดหน่วยเลอืกตัง้หน่ึงหรอืทกุหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้น้ันก็ได้ (มาตรา ๑๒๔)  

๙) การประกาศผลการเลือกตั้ง (หมวด ๖, มาตรา ๑๒๕ ถึงมาตรา ๑๓๑) 
๙.๑) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ให้ผูส้มคัร
ซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุและมคีะแนนสงูกว่าคะแนนเสยีงท่ีไม่เลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ด้รบั
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกต้ังน้ัน ให้คณะกรรมการ 
จดัให้มีการเลือกต้ังใหม่ โดยผูส้มคัรเดมิทกุรายไม่มสีทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้ในการเลือกตัง้
ที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น (มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖)  

ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เช่ือว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซ่ึงคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ
ประกาศผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 
(มาตรา ๑๒๗)

๙.๒) แบบบัญชีรายชื่อ
ก. กรณมีกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ครบทกุเขตเลอืกตัง้แล้ว (มาตรา ๑๒๘)
ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว 

การค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�านวณตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ต�าแหน่ง
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(๑) น�าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายช่ือได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วย ๕๐๐  
อันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

(๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ�านวนคะแนนรวมทั้งประเทศ 
ของพรรคการเมอืงแต่ละพรรคทีไ่ด้รบัจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ทกุเขต 
จ�านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ัน
จะพึงมีได้เบื้องต้น และเมื่อได้ค�านวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่า
เป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

(๓) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีได้
ตาม (๒) ลบด้วยจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ท้ังหมด
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกต้ังในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น

(๔) ภายใต้บังคับ (๕) ให้จัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบ ๑๕๐ คน โดยจัดสรรให้
พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�านวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�านวน 
๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่เพิม่อีก ๑ คนตามล�าดบัจนครบ
จ�านวน ๑๕๐ คน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�าเนินการตาม (๖)

(๕) ถ้าพรรคการเมอืงใดมผีูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนัน้จะพงึมไีด้ตาม (๒) ให้พรรคการเมอืงน้ันมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามจ�านวนทีไ่ด้รบัจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธไิด้รับการจดัสรร
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ และให้น�าจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังต�า่กว่าจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้
พรรคการเมอืงใดดงักล่าวมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเกนิจ�านวนทีจ่ะพงึมไีด้ตาม (๒)

(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบ ๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษ
จากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก ๑ คนตามล�าดับจนครบจ�านวน ๑๕๐ คน กรณีที่
เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�าให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ได้ครบจ�านวน ๑๕๐ คน ให้น�าค่าเฉลีย่คะแนน 
ของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมา
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พิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อ
จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ให้
พรรคการเมืองน้ันมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อเพิ่มอีก ๑ คน และหากยังมีจ�านวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลาก

(๗) ในกรณีที่เมื่อค�านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมือง
ทุกพรรคได้รับจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือรวมกัน
แล้วเกนิ ๑๕๐ คน ใหด้�าเนนิการค�านวณปรบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�านวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ซึง่เมือ่รวมแล้วไม่เกนิ ๑๕๐ คน  
โดยให้น�าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง
จะได้รบัคณูด้วย ๑๕๐ หารด้วยผลบวกของ ๑๕๐ กบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่เกินจ�านวน ๑๕๐  และให้น�า (๔) มาใช้ในการค�านวณด้วย
โดยอนุโลม

(๘) เมื่อได้จ�านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผู ้สมัครตามล�าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัคร
รับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น�าคะแนนที่มี 
ผู้ลงคะแนนให้ มาค�านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต�าแหน่งทีว่่างไม่ว่าด้วยเหตุใด
ภายหลงัพ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลอืกต้ังทัว่ไป มใิห้มผีลกระทบกับการค�านวณสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ต่ละพรรคการเมืองจะพงึมีตามข้อ ก. นี ้(มาตรา ๑๓๑)

 ข. กรณมีกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ยังไม่ครบทกุเขต (มาตรา ๑๒๙)  
ในกรณีท่ีมีการประกาศผลการเลือกต้ังยังไม่ครบทุกเขต แต่มี

จ�านวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกต้ังทั้งหมดแล้ว ให้ด�าเนินการค�านวณ 
หาจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให ้
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย ๓๕๐ อันเป็นจ�านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด

(๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วย ๕๐๐ อันเป็นจ�านวนสมาชิก
ทัง้หมดของสภาผูแ้ทนราษฎร ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�านวนเต็ม
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(๓) น�าผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ท่ีจะประกาศผลการเลอืกตัง้ ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง

เมื่อได้ผลลัพธ์ดังกล่าวแล้วให้น�ามาค�านวณตามวิธีการที่ก�าหนด
ไว้ในข้อ ก. เพ่ือจดัสรรจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ให้แต่ละ
พรรคการเมอืง เว้นแต่เป็นกรณตีามข้อ ก. (๗) จ�านวน ๑๕๐ ให้เปลีย่นเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามความในข้อนี้ 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ให้ด�าเนินการค�านวณ 
ตามวิธีข้อนี ้และจดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ให้ถูกต้อง
ตรงตามผลการค�านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

ในกรณทีีก่ารค�านวณใหม่ตามข้อน้ีท�าให้จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบญัชรีายช่ือของพรรคการเมอืงใดลดลง ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�าดับท้ายตามล�าดับพ้นจากต�าแหน่ง โดยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากต�าแหน่ง 
ดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามล�าดับหมายเลขเดิมในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น

๑๐) การด�าเนนิการกรณกีารเลอืกต้ังมไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเท่ียงธรรม (หมวด ๗, 
มาตรา ๑๓๒ ถึงมาตรา ๑๔๐)

(๑) ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน
แล้วเห็นว่ามหีลกัฐานอันควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นเหตุให้การเลอืกต้ังนัน้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม 
หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�า สนับสนุน หรือ 
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้ว
ไม่ด�าเนนิการเพือ่ระงับการกระท�านัน้ ให้คณะกรรมการสัง่ระงบัสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้
ของผู้สมัครท่ีกระท�าการเช่นน้ันทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน  
๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค�าสั่ง และในกรณีที่ผู้น้ันได้คะแนนอยู่ในล�าดับ 
ทีจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ ให้สัง่ยกเลิกการเลอืกต้ังและให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ โดยค�าสัง่
ของคณะกรรมการนั้นให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)   

ถ้าการกระท�าของบุคคลดังกล่าว ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  
หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท�านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไข 
เพ่ือให้การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการด�าเนินการ 
เสนอค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญเพือ่ให้ยบุพรรคการเมืองน้ัน ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนูญ 
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มีค�าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย ทั้งนี้  
หากศาลรัฐธรรมนญูมคี�าสัง่ให้เพิกถอนสิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมอืงผูใ้ดแล้ว ให้คณะกรรมการพจิารณาด�าเนินการให้มีการ
ด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย 
ในการนี ้ให้ถอืว่าคณะกรรมการเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามกีารกระท�าอนัเป็นการ
ฝ่าฝืนความในมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่งนี้  ไม่ว่าเป็นการกระท�าของผู้ใด  
ถ้าเห็นว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดหรอืพรรคการเมอืงใด
จะได้รับประโยชน์จากการกระท�านั้น คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้ผู้สมัคร 
ผูน้ัน้หรอืพรรคการเมอืงน้ันระงบัหรอืด�าเนินการใดเพือ่แก้ไขความไม่สจุรติหรอื 
เทีย่งธรรมนัน้ภายในเวลาทีก่�าหนด ในกรณทีีผู่ส้มคัรผูน้ัน้หรอืพรรคการเมอืงนัน้ 
ไม่ด�าเนนิการตามค�าสัง่ของคณะกรรมการโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ให้สนันษิฐาน
ว่าผู้สมัครผู้นัน้เป็นผูส้นับสนุนการกระท�าน้ันหรือพรรคการเมืองน้ันมีส่วนรูเ้หน็
ในการกระท�าน้ัน เว้นแต่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงนัน้พสิจูน์ได้ว่าไม่มีส่วนรูเ้ห็น
ในการกระท�าดังกล่าว

ในกรณีที่มีค�าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อนี้ภายหลัง
วันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งและผู้สมัครที่ถูก
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล�าดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (มาตรา ๑๓๒)  

(๒) เมือ่ประกาศผลการเลอืกตัง้แล้ว ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่า 
การเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้
ความชัดว่าเป็นการกระท�าของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลฎีกาเพือ่พจิารณา ในกรณท่ีีศาลฎกีาวนิจิฉยัว่าการเลอืกตัง้นัน้มไิด้เป็นไป
โดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม ให้ศาลสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ส�าหรับเขตเลอืกตัง้นัน้ 
และให้สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีไ่ด้รับเลือกต้ังจากเขตเลอืกตัง้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค�าวินิจฉัย และให้คณะกรรมการด�าเนินการให้มี
การเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว (มาตรา ๑๓๓)  

(๓) ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระท�าการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจท�าให้การเลือกต้ังมิได ้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้น้ัน 
ระงบัการกระท�าหรอืมคี�าสัง่ให้แก้ไขการกระท�าตามเงือ่นไขและระยะเวลาทีก่�าหนดได้  
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ซึ่งถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต�ารวจหรือเจ้าพนักงานต�ารวจพบเห็นการกระท�า 
ดังกล่าว และการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนี ้ให้เจ้าพนักงานต�ารวจ
จบักุมและด�าเนินคดีโดยเรว็ และแจ้งต่อคณะกรรมการเพือ่ให้พจิารณาด�าเนนิการ
ต่อไป

(๔) ในกรณทีีม่หีลกัฐานอันควรเชือ่ได้ว่าผูใ้ดให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ 
หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะให้เงนิ ทรัพย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่จงูใจให้ผูม้สีทิธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
สั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี 
ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามค�าร้องน่าจะได้ใช้
หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีค�าสั่งยึดหรืออายัด
เงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ไว้จนกว่าจะมกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ แต่กไ็ม่เป็นการตดัอ�านาจ 
ของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในอันที่จะใช้อ�านาจยึด 
หรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (มาตรา ๑๓๖)  

(๕) ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
หรอืพบเหน็การกระท�าท่ีมเีหตอุนัควรสงสัยว่าการเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติ
หรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�าหรือการงดเว้น 
การกระท�าใดอนัอาจเป็นเหตุให้การเลือกต้ังมไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม
หรือเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ให้มอี�านาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แก้ไขเปลีย่นแปลง 
หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (มาตรา ๑๓๗)  

(๖) เมื่อมีการด�าเนินการตาม (๑) หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้วถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�าการอันเป็นการทุจริต
ในการเลอืกต้ัง หรอืรูเ้ห็นกับการกระท�าของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นัน้ เมือ่ศาลฎกีามคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาแล้ว ถ้าผู้ถกูกล่าวหาเป็นสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎร ให้ผูน้ัน้หยุดปฏิบติัหน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้น้ัน
มิได้กระท�าความผิด โดยในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�า
ความผดิตามทีถ่กูร้อง ให้ศาลฎกีาเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธิ
เลือกต้ังของผูน้ั้น และในกรณทีีผู่น้ั้นเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ให้สมาชกิภาพ
ของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้ม ี
การเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง (มาตรา ๑๓๘)    
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(๗) ในกรณีที่ศาลฎีกามีค�าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ผูส้มัครหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้น้ัน
รบัผดิในค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเลอืกตัง้ครัง้ทีเ่ป็นเหตใุห้ศาลฎีกามคี�าสัง่เช่นว่านัน้ 
(มาตรา ๑๓๙)  

(๘) กฎหมายก�าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง มีสิทธิย่ืนคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือท่ีตนสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
ที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจยื่นคัดค้านได้
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๔๐)  

๑๑) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๗๐)
กฎหมายได้ก�าหนดมาตรการทางอาญาในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ

ไม่ด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้ และในบางกรณีก็ได้
ก�าหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก�าหนดเวลา ตามความหนักเบา
ของการกระท�าความผิด หรือก�าหนดให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้
ถอืเป็นเหตุทีจ่ะยบุพรรคการเมอืงน้ันตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองด้วย     

นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก�าหนดให้ในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือท�าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่  
๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ั้น 
มกี�าหนด ๒๐ ปี และในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิดงักล่าวเป็นผูซ่ึ้งได้รบัเลอืกตัง้ 
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ศาลมคี�าสัง่ให้ผูน้ั้นคนืเงนิประจ�าต�าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนทีไ่ด้รับมาเน่ืองจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวให้แก่
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย
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๑๒) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๘)  
ในวาระเริ่มแรก กฎหมายก�าหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้มี

การเลือกตั้งทั่วไปภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีกฎหมายนี้๒ และกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชกิวุฒสิภามผีลใช้บงัคบั๓ และให้คณะกรรมการ
การเลอืกต้ังก�าหนดวันเลอืกต้ังซ่ึงต้องไม่ช้ากว่า ๑๕๐ วันนับแต่วันทีก่ฎหมายนีแ้ละ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั โดยบคุคลใดถกูเพกิถอนสทิธิ
เลือกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภา
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถอืว่าผูน้ัน้ถกูเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ตามกฎหมายนี ้แต่ส�าหรับผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดเสยีสทิธิเน่ืองจากไม่ได้ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อน 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้การเสียสิทธิของผู ้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต ่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มี 
ความรบัผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี ้ให้ถือว่าพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใช้ 
บังคับอยู่ โดยการกระท�าใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท�าน้ันยงัเป็นความผดิตามกฎหมายน้ี ให้พนกังาน
สอบสวน พนกังานอยัการ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ และศาล มอี�านาจด�าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถอืว่าพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

๒พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 
๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.

๓พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

126จุ ล นิิ ติ

ทั้งนี้ ให้บรรดาระเบียบ ข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่ง หรือมติของ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงใช้บงัคบัอยูใ่นวันก่อนวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ให้มผีลใช้บงัคับ
ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายน้ี  ทัง้น้ี จนกว่าจะมรีะเบยีบ 
ข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสัง่ หรือมติตามกฎหมายนี้

• พระราชบญัญตัน้ีิให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๙๐ วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd   126 4/10/2562 BE   4:47 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๒
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ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร  
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เขต ๑  เขต ๒   เขต ...   ผลการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

ลงคะแนน
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 พรรค ส.ส. เขตทีพ่รรค
ได้รบัทั้งหมด 

นายด า   พรรค ก ๑  นายเหลือง  พรรค ก ๒  นายแดง  พรรค ก ๔  พรรค ก A 

นายขาว  พรรค ข ๒  นายเทา  พรรค ข ๑  นายเขียว  พรรค ข ๓  พรรค ข B 
นายฟ้า   พรรค ค ๓  นายเงิน  พรรค ค ๔  นายม่วง  พรรค ค ๑  พรรค ค. C 
นายชมพู พรรค... ๔  นายครีม   พรรค ๓  นายตาล  พรรค ... ๒  พรรค ... D 
         *นายด า ได้เป็น ส.ส.                           *นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต                       *นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต 

    
 
 
  
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(จ านวน ๕๐๐ คน) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก) 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

ประชาชน 

เขต ๑ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ๒ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ... 

น าคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ  
หารด้วยจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน 

น าค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จ านวนคะแนนของแต่ละพรรค 
จะได้จ านวน ส.ส. ที่พรรคพึงม ี

น า ส.ส. ที่พรรคพึงม ี 
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด  

ที่พรรคการเมอืงนัน้ได้รับ 

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่ 
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน 

ขั้นตอนที่ ๒

ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน) ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน) 
(๓ ขั้นตอนหลัก) 

ขั้นตอนที่ ๓

น าคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวม 
เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ 

น า
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ป็น
คะ

แน
นข

อง
พร

รค
 ก 

น า
ทกุ

คะ
แน

นข
อง

ทกุ
เขต

ที่ป
ระ

ชา
ชน

เลือ
กพ

รร
ค ข

 มา
รว

มก
ันเป็

นค
ะแ

นน
ขอ

งพ
รร

ค ข
 

น า
ทกุ

คะ
แน

นข
อง

ทกุ
เขต

ที่ป
ระ

ชา
ชน

เลือ
กพ

รร
ค ค

 มา
รว

มก
นัเ

ป็น
คะ

แน
นข

อง
พร

รค
 ค 

น า
ทกุ

คะ
แน

นข
อง

ทกุ
เขต

ที่ป
ระ

ชา
ชน

เลือ
กพ

รร
ค .
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ขั้นตอนที่ ๑

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร  
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เขต ๑  เขต ๒   เขต ...   ผลการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

ลงคะแนน
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 พรรค ส.ส. เขตทีพ่รรค
ได้รบัทั้งหมด 

นายด า   พรรค ก ๑  นายเหลือง  พรรค ก ๒  นายแดง  พรรค ก ๔  พรรค ก A 

นายขาว  พรรค ข ๒  นายเทา  พรรค ข ๑  นายเขียว  พรรค ข ๓  พรรค ข B 
นายฟ้า   พรรค ค ๓  นายเงิน  พรรค ค ๔  นายม่วง  พรรค ค ๑  พรรค ค. C 
นายชมพู พรรค... ๔  นายครีม   พรรค ๓  นายตาล  พรรค ... ๒  พรรค ... D 
         *นายด า ได้เป็น ส.ส.                           *นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต                       *นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต 

    
 
 
  
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(จ านวน ๕๐๐ คน) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก) 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

ประชาชน 

เขต ๑ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ๒ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ... 

น าคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ  
หารด้วยจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน 

น าค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จ านวนคะแนนของแต่ละพรรค 
จะได้จ านวน ส.ส. ที่พรรคพึงม ี

น า ส.ส. ที่พรรคพึงม ี 
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด  

ที่พรรคการเมอืงนัน้ได้รับ 

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่ 
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน 

ขั้นตอนที่ ๒

ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน) ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน) 
(๓ ขั้นตอนหลัก) 

ขั้นตอนที่ ๓

น าคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวม 
เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ 
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ขั้นตอนที่ ๑

จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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คำ�คม

Sudi alteram Partem.

ไม่มีคนใดควรตัดสินลงโทษโดยไม่ฟังเขาก่อน.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๑๐๐)
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ 
 ม�ตร�   ๑๗๐   วรรคส�ม   ว่�คว�มเป็นรัฐมนตรีของน�ยดอน    ปรมัตถ์วินัย    
 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศสิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ
 ม�ตร� ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบม�ตร� ๑๘๗ หรือไม่

    คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง            ผู้ร้อง
   
     
    น�ยดอน  ปรมัตถ์วินัย  
    รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ     ผู้ถูกร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผู้ร้อง ย่ืนค�าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
   ผู้ร้องได้รบัหนงัสือร้องเรยีนของนายเรอืงไกร ลกิีจวฒันะ ขอให้ตรวจสอบหรอืไต่สวนรฐัมนตรี 
จ�านวน ๙ ราย ว่ามกีารกระท�าเข้าข่ายเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ตามหมวด ๙ ของรฐัธรรมนญู อันเป็น 
การขาดคณุสมบตัคิวามเป็นรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตราทีเ่กีย่วข้อง และให้ผูร้้อง 
ส่งเร่ืองดงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ผูร้้องได้มคี�าสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพือ่ท�าการตรวจสอบเรือ่งดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ
ได้มหีนงัสอืลงวนัที ่๒๖ มถินุายน  ๒๕๖๐ ถงึเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาตขิอให้ตรวจสอบข้อมลูการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิของรัฐมนตร ีจ�านวน ๙ ราย  
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
หรือที่ให้บุคคลอื่นถือแทน และมีการแจ้งความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดการ

ระหว่�ง
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หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส่งส�าเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีทั้ง ๙ ราย และแจ้งว่ามีรายนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่ามีความประสงค์จะได้รบัประโยชน์จากการเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบริษทั
ส่วนรัฐมนตรีรายอื่นไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งข้อเท็จจริงกรณีผู้ถูกร้อง
เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัพบว่า นางนรรีตัน์ ปรมตัถ์วนิยั คูส่มรสของผูถ้กูร้อง
เป็นผู้ถือหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ จ�ากดั จ�านวน ๗,๒๐๐ หุน้จากจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ จ�านวน 
๖๐,๐๐๐ หุน้ คดิเป็นร้อยละสบิสองของจ�านวนหุน้ทัง้หมดท่ีจ�าหน่ายได้ และถอืหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ 
รแีอลที ่จ�ากดั จ�านวน ๓,๕๐๐ หุน้ จากจ�านวนหุน้ท้ังหมดทีจ่�าหน่ายได้ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ หุน้ คดิเป็น
ร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าของจ�านวนหุ ้นท้ังหมดท่ีจ�าหน่ายได้ ซึ่งเป็นการถือหุ้นหรือคงไว้ซึ่งหุ ้น
เกินร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ของบรษิทั อนัเป็นการกระท�าต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๘๗ และเม่ือรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีคู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ�าหน่ายได้ในบริษัททั้งสองแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณี
คูส่มรสเป็นผู้ถอืหุ้นเกนิร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ในบรษัิททัง้สอง ผูถ้กูร้องจะต้องมี
หนงัสอืแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตทิราบ และโอนหุน้ของคูส่มรส
ในบริษัททั้งสองดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่มีอ�านาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืนิตบิคุคลซ่ึงจดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ตามกฎหมาย
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตติามวธิกีารทีก่�าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ผู้ร้องจึงได้มี
มติเห็นชอบให้คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาในประเด็น
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งข้อเท็จจริง
   ผูร้้องได้มกีารประชมุ ครัง้ที ่๒๔/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมมีตด้ิวยคะแนน
เสยีงข้างมาก โดยคะแนนเสยีง ๒ เสยีง มคีวามเหน็ให้ส่งเรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญู และคะแนนเสยีง ๒ เสยีง
ให้ยกค�าร้อง ประธานในที่ประชุมจึงออกเสียงชี้ขาดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของผู้ถกูร้องส้ินสุดลง ซ่ึงความเหน็ของผูร้้องสรปุได้ว่า รฐัมนตรแีห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญซึ่งขณะนั้นคือคณะรัฐมนตรีที่มีผู ้ถูกร ้องด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
การต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐมนตรีดังกล่าวในทันที กล่าวคือ หากผู้ถูกร้อง
กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ ย่อมเป็นเหตุให้
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ความเป็นรฐัมนตรต้ีองสิน้สดุลงเฉพาะตวัตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) ประกอบกบัส�านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีมหีนงัสอืลงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถงึรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรทีกุท่าน สรปุรายละเอยีด
เกี่ยวกับการด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
   เมือ่ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า นางนรีรตัน์ ปรมตัถ์วินยั คูส่มรสของผูถู้กร้อง ถอืหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ 
จ�ากัด จ�านวนคดิเป็นร้อยละสิบสองของจ�านวนหุน้ทัง้หมด และบรษัิท ปานะวงศ์ รแีอลที ่จ�ากัด จ�านวน
คดิเป็นร้อยละสบิเจด็จดุห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่เกนิกว่าร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้
ในบริษัททั้งสองและหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นในบริษัททั้งสองในส่วนที่
เกนิกว่าจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนดไว้กต้็องแจ้งเป็นหนังสอืให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีและต้องโอนหุ้น
ในบรษิทันัน้ให้นิติบุคคลภายในเก้าสบิวันนับแต่วนัทีไ่ด้แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน
และหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ แต่ปรากฏว่าผูถ้กูร้องมไิด้ด�าเนินการดงักล่าว แม้ผูถู้กร้อง
จะชีแ้จงเป็นหนงัสอืพร้อมเอกสารประกอบว่านางนรรีตัน์  ปรมตัถ์วินยั คู่สมรสของผูถ้กูร้อง ได้มีหนังสอื
แจ้งความประสงค์โอนหุ้นของบริษัททั้งสองฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ให้แก่นายเพ่ือน 
ปรมัตถ์วินัย บุตรของผู้ถูกร้องแล้วก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งต้ังและมไิด้ก�าหนดให้รฐัมนตรสีามารถโอนหุน้ให้กับผูใ้ดได้ เมือ่ผูถ้กูร้องได้รบัแต่งตัง้เป็นรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากการถอืหุ้นในบรษิทัทัง้สอง ก�าหนดระยะเวลาสามสบิวนัทีต้่องแจ้งให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบนั้นจะต้องเริ่มต้นนับระยะเวลาสามสิบวันตั้งแต่
วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นต้นไป เพ่ือให้สภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญมีผลโดยสมบูรณ์
ตามเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจ�านวนมากของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจนท�าให้เป็นผู้มีอ�านาจจัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นในเวลาเดียวกันกับที่ด�ารง
ต�าแหน่งรัฐมนตรีและเพื่อป้องกันมิให้รัฐมนตรีมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการ
แผ่นดนิเพือ่ประโยชน์สาธารณะกบัการประกอบธรุกิจเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครวัอนัเป็น
การควบคมุผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง กรณนีีผู้ถ้กูร้องจึงกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบญัญตักิารจดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๕)
 
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพจิารณาเบ้ืองต้นมว่ีาศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจรบัค�าร้องไว้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม หรือไม่
   พจิารณาแล้วเห็นว่า รฐัธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) 
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี
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สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ที่ว่า
รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ และในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใด
ประสงค์จะได้รับประโยชน์ต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่
นติบิคุคลซึง่จดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ่ื้น ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิซึง่ให้ใช้บงัคบัแก่คูส่มรส
และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะของรฐัมนตรแีละการถือหุ้นของรฐัมนตรทีีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืดแูล
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย ข้อเท็จจริงตามค�าร้องปรากฏว่าผู้ร้องได้มีมติให้ส่งเรื่องมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่ และผู้ร้องได้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) ศาลรฐัธรรมนญูจงึมคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นทีห่นึง่ รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ น�ามาใช้บงัคบัแก่ผูถ้กูร้อง
ได้หรือไม่ เพียงใด
   พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญนี ้จนกว่าคณะรฐัมนตรีทีต่ัง้ขึน้ใหม่ภายหลงัการเลอืกต้ังทัว่ไปคร้ังแรกตามรฐัธรรมนญูนี้
จะเข้ารับหน้าที่ และให้น�าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี
ด้วยโดยอนุโลม” และวรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ 
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวกบัมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)” 
   โดยทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ เป็นบทเฉพาะกาลทีบ่ญัญตัใิห้คณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทหลัก ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะ
รวมถึงมิให้น�าการพ้นจากต�าแหน่งของรัฐมนตรีด้วยเหตุบางประการที่ก�าหนดไว้ส�าหรับรัฐมนตรี
ตามรฐัธรรมนญูน้ีมาใช้บงัคบั ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง บัญญัติยกเว้นกรณคีวามเป็นรฐัมนตรี
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สิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกบัการไม่ด�ารงต�าแหน่ง
หรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๑) เท่านัน้ โดยไม่ได้ยกเว้นกรณตีามมาตรา ๑๘๗
ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู ้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ
แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง การด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแจ้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ทกุท่านทราบเพือ่พงึระวังเกีย่วกบัการด�าเนินการตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อผู้ถูกร้องด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๘
ผู้ถูกร้องจึงเป็นรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวซึ่งจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซึง่ความเป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัต่อไปตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๗ ดงักล่าวมีเจตนารมณ์เพือ่เป็นหลกัประกนั
ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องรฐัมนตรใีห้เป็นไปโดยสจุรติและค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
เป็นส�าคัญ รวมทั้งการมุ ่งมั่นท�างานในต�าแหน่งท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารงานบ้านเมือง
อันเป็นมาตรการหน่ึงของการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระท�าท่ีเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐมนตรีเป็นไปโดยสุจริตมิได้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สาธารณะกับการประกอบธุรกิจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวโดยถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
   อย่างไรก็ตาม การจ�ากัดสิทธิการถือหุ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ มิได้เป็นการห้าม
โดยเด็ดขาด สิทธิในการถือหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงคู่สมรสยังคงมีอยู่ เพียงแต่ถูกจ�ากัดให้ถือหุ้นได้
ตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิคอื พระราชบญัญตักิารจัดการหุ้นส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยกรณถีอืหุ้นเกนิกว่าจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด หากรฐัมนตรปีระสงค์จะได้รบัประโยชน์จากการถือหุน้
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคล
ซ่ึงจดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ต่อไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติ โดยรฐัมนตรจีะต้องไม่เข้าไป
เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการหุน้หรือกจิการของห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัไม่ว่าในทางใด ๆ  และในกรณี
หากรัฐมนตรีไม่ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นดังกล่าวย่อมสามารถด�าเนินการโอนหุ้น
เพือ่ให้คงไว้ซึง่จ�านวนหุน้ไม่เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดให้เรยีบร้อยภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบั
แต่งตัง้เช่นกัน ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูได้มแีนวค�าวนิิจฉยัวางหลกัการไว้ว่า การให้รฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรี
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามรฐัธรรมนญูฉบบัก่อน ยงัคงเป็นรฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนูญนีต่้อไป
จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับต�าแหน่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒๐/๒๕๔๔ เมือ่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้
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บังคบัเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ วนัทีถ่อืว่าผูถ้กูร้องได้รบัการแต่งต้ังเป็นรฐัมนตรตีามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ จงึเป็นวนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ ดงันัน้ ผูถ้กูร้องต้องไม่เป็นหุน้ส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรอืบรษิทัต่อไปตามจ�านวนทีพ่ระราชบญัญัติการจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ บัญญัติ
   ศาลรฐัธรรมนญูมมีตเิป็นเอกฉนัท์วนิจิฉยัว่า รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗
น�ามาใช้บังคับแก่ผู้ถูกร้องและรวมถึงคู่สมรสของผู้ถูกร้องด้วย
   ประเด็นที่สอง คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
   พิจารณาแล้วเห็นว่า หุ้นในบริษัท ปานะวงศ์ จ�ากัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที่ จ�ากัด 
เป็นหุน้ชนดิระบชุือ่ ซึง่การโอนหุน้ชนดิระบชุือ่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรคหนึง่ 
บัญญัติว่า “อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้น
ชนดิระบชุือ่ลงในใบหุ้น ซึง่มข้ีอบงัคบัของบรษัิทก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” และวรรคสอง บญัญติัว่า “การโอนหุน้
ชนิดระบช่ืุอลงในใบหุน้นัน้ ถ้ามไิด้ท�าเป็นหนังสอืและลงลายมอืชือ่ของผูโ้อนกับผูร้บัโอนมพียานคนหน่ึง
เป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อน่ึงตราสารอันน้ันต้องแถลง
เลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันน้ันด้วย” จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดรูปแบบของ
การโอนหุ้นชนิดระบุช่ือไว้โดยจะต้องท�าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยาน
คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อ 
   เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้ท�าหนังสือสัญญาโอนหุ้นของบริษัท ปานะวงศ์ 
จ�ากดั ฉบบัลงวันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และท�าหนงัสอืสญัญาโอนหุน้ของบริษทั ปานะวงศ์ รแีอลที ่จ�ากัด 
ฉบบัลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึง่บรษิทัทัง้สองจดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน
๒๕๖๐ และวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามล�าดบั พจิารณาอนุมัตกิารโอนหุน้ของบรษัิททัง้สองดงักล่าว 
การโอนหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องในแต่ละบริษัทเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๑๒๙ รบัฟังได้ว่าคูส่มรสของผูถู้กร้องได้โอนหุน้ให้แก่บคุคลอืน่ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ท�าให้คู่สมรสของผู้ถูกร้องถือหุ้นคงเหลือในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละห้าของจ�านวนหุ้นท้ังหมด
ทีจ่�าหน่ายได้ตามทีพ่ระราชบัญญตักิารจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
ก�าหนด ภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ จงึเป็นกรณทีีคู่ส่มรสของผูถ้กูร้อง
ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๗ ถูกต้องแล้ว
   ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่น
ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตผุลดงัได้วินจิฉยัข้างต้น ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัว่าความเป็นรฐัมนตรขีองนายดอน  
ปรมตัถ์วนัิย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถกูร้อง ไม่สิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗

09 ������������������� �.�.-�� edit NT.indd   134 4/10/2562 BE   4:33 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๒

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

135

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑

เรื่อง ก�รออกคำ�สั่งให้พนักง�นชดใช้ค่�สินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำ�สั่งเคยเป็น
 ประธ�นกรรมก�รสอบข้อเท็จจริงคว�มรับผิดท�งละเมิดม�ก่อน

๑. ข้อเท็จจริงโดยสรุป
   การประปานครหลวงได้มหีนงัสอื ท่ี มท ๕๔๒๐-๒-๑.๔/๕๓๓๔ ลงวนัท่ี ๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 
ถึงส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารอืปัญหาข้อกฎหมายกรณกีารออกค�าสัง่ให้พนกังานชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทน สรปุความได้ว่า การประปานครหลวงได้มคี�าสัง่ที ่๓๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที ่๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้รายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าการทราบเม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และผู้ว่าการมีความเห็น
ตามผลการพิจารณาทั้งในส่วนของพนักงานผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจ�านวนค่าสินไหม
ทดแทนเมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ จากน้ันการประปานครหลวงได้มหีนังสอืที ่มท ๕๔๒๐-๒-๑/๒๔๕๓๕
ลงวนัที ่๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่งส�านวนให้กระทรวงการคลงัพจิารณาซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง
   เนือ่งจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิประเภททีจ่ดัตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัิ
การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ว่า “...เว้นแต่ในกรณี
ทีห่น่วยงานของรฐันัน้เป็น... รฐัวิสาหกจิทีจั่ดตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตั.ิ.. ให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผูแ้ต่งตัง้มคี�าสัง่ตามทีเ่ห็นสมควรและแจ้งให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทราบ” 
ในกรณีน้ี การประปานครหลวงต้องออกค�าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่ในระหว่างทีเ่ตรยีมการและด�าเนนิการเพือ่จดัให้มคี�าสัง่  มีประเดน็ข้อกฎหมายทีจ่�าต้องหารือให้ได้
ข้อยุติที่แน่ชัดเสียก่อนการออกค�าสั่งว่าถูกต้องหรือไม่ และขอหารือข้อกฎหมายมายังส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนด�าเนินการออกค�าส่ังให้ผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนซึง่มปีระเดน็ ดงันี้
   ๑. กรณจีะถอืว่า “เจ้าหน้าที”่ หรอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อี�านาจด�าเนนิการพจิารณา
ทางปกครองเป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นตามความหมายของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงว่า การประปานครหลวงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามค�าสั่งการประปานครหลวงที่ ๓๔๓/๒๕๕๘
ดงักล่าว โดยนายธนศกัดิ ์วฒันฐานะ ผูว่้าการ แต่งตัง้ นายปรญิญา ยมะสมติ ซึง่ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อมาตั้งแต่
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑

วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจบัุนนายปรญิญาฯ เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการแทนนายธนศกัดิฯ์ 
ท�าให้ผู้ว่าการคนปัจจุบันจะต้องเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงขอหารือว่ากรณีท่ีผู้ว่าการเคยเป็น
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และเป็นผู้พิจารณาผลว่าผู้ใดจะต้อง
รับผิดบ้าง ถือได้ว่าเป็นคู่กรณีหรือกรณีอ่ืนในเรื่องที่จะต้องออกค�าส่ังทางปกครองตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบัตริาชการทางปกครองฯ และจะพจิารณาทางปกครองในฐานะผู้ออกค�าสัง่
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และหากในกรณีท่ีผู้ว่าการไม่สามารถ
ออกค�าสั่งได้ ซึ่งมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติว่า 
“เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่
ผูน้ัน้หยดุการพจิารณาเรือ่งไว้ก่อน และแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบเพือ่ทีผู้่บงัคบับญัชา
ดังกล่าวจะได้มคี�าส่ังต่อไป” ในกรณีนี ้ผูบ้งัคับบญัชาท่ีเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึง่ท่ีจะออกค�าสัง่ดงักล่าว
นั้นจะเป็นผู้ใดที่จะมีอ�านาจพิจารณาสั่งการมีค�าสั่งต่อไป
   ๒. ประเด็นเรื่องการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
    ๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พนักงานผู้ถูกบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับตามค�าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างใด
    ๒.๒ กรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจพิจารณาส�านวนให้แล้วเสร็จก่อนอายุความส้ินสุด
และการประปานครหลวงออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ผูถ้กูบังคับ
ตามค�าสัง่ได้ยืน่อทุธรณ์ต่อผูม้อี�านาจ และมีการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแจ้งผลการพจิารณาไปยงัผู้อุทธรณ์
หากต่อมากระทรวงการคลงัมคีวามเหน็แตกต่างจากผลการพจิารณาอทุธรณ์ท่ีการประปานครหลวง
พจิารณา การประปานครหลวงต้องผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงัตามข้อ ๑๘ วรรคหน่ึง 
แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ 
และจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างไร
    ๒.๓ ในกรณีผู้ถูกบังคับตามค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอุทธรณ์ค�าส่ังการประปา
นครหลวงสามารถรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ได้หรือไม่ 
และสามารถทุเลาการบังคับทางปกครองเพื่อรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้หรือไม่
   ๓. ในประเด็นเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�าสั่งให้ผู ้เกี่ยวข้องชดใช้
ค ่าสินไหมทดแทนแล้ว อายุความในการออกค�าสั่งชดใช้ค ่าสินไหมทดแทนจะสะดุดหยุดลง
หรือไม่และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปี นับแต่วันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานรู ้ตัวและรู ้เหตุแห่งการกระท�าความผิดหรือไม่
   ๔. ประเด็นเรื่องเขตอ�านาจศาล เนื่องจากในการออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน                       
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จะต้องแจ้งสิทธิอทุธรณ์ค�าส่ัง และสทิธใินการฟ้องคดต่ีอศาล เพือ่ให้การใช้สทิธขิองผูถ้กูบงัคับตามค�าสัง่
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่พอใจผลการพิจารณา ผู้เสียหาย
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด และในกรณีที่การประปานครหลวงมีข้อขัดข้องไม่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ และมีความจ�าเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอยู่
ในอ�านาจพิจารณาคดีของศาลใด
   จากประเดน็ข้อกฎหมายข้างต้น การประปานครหลวงยงัไม่สามารถออกค�าสัง่ให้ผูเ้ก่ียวข้อง
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้ ซึง่อายุความ ๒ ปี นบัแต่วนัท่ีหัวหน้าหน่วยงานทราบตัวผูต้้องรบัผดิและ
ทราบจ�านวนความเสียหาย คอืวนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ จะครบก�าหนดในวนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ นี้ 
ดงันัน้ การประปานครหลวงจึงขอหารอืข้อกฎหมายเพือ่การประปานครหลวงจะได้ด�าเนนิการต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง โดยมี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนการประปานครหลวง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณารวม ๖ ประเด็น ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง การที่นายปริญญา ยมะสมิต เคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรบัผดิทางละเมิดมาก่อน และเป็นผู้พจิารณาผลว่าผู้ใดจะต้องรบัผดิ ต่อมาเมือ่นายปริญญาฯ 
ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการประปานครหลวง นายปริญญาฯ จะพิจารณาทางปกครองในฐานะ
ผู้ออกค�าส่ังให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และจะถือว่านายปริญญาฯ  
เป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นที่มีผลต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองหรือไม่
   กรณีเป็นประเด็นปัญหาเก่ียวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) จงึเหน็สมควรส่งประเดน็ให้คณะกรรมการ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองซึง่มคีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะเป็นผูพ้จิารณาเพือ่วางบรรทดัฐานแนวทาง
การพิจารณาในเรื่องนี้
   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง
ในประเดน็นีแ้ล้วเหน็ว่า ค�าสัง่เรยีกให้เจ้าหน้าทีช่ดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อสิทธหิรอืหน้าทีข่องบคุคล จงึเป็นค�าสัง่ทางปกครอง ซึง่ขัน้ตอนการเตรยีมการ
และการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�าสั่งดังกล่าวถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้มีอ�านาจพิจารณา
ทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองและอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ เมือ่ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิ
ว่านายปรญิญาฯ เป็นผู้อยูใ่นบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคับของค�าสัง่ท่ีจะเรยีกให้รบัผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
นายปรญิญาฯ จงึไม่ใช่ “คูก่รณ”ี ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบญัญัติวธิปีฏิบติัราชการทางปกครองฯ 
ส่วนจะเป็นกรณทีีถ่อืเป็นเหตอุืน่ใดซึง่มสีภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
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ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ น้ัน เห็นว่า การให้
ความเหน็ชอบตามผลการพจิารณาของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิขณะนัน้
ของนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนก่อนเป็นการพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในฝ่ายปกครองยังไม่มีผลกระทบต่อพนักงานผู้ต้องรับผิดเพราะยังไม่มีการออก
ค�าส่ังทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น การที่นายปริญญาฯ ซึ่งเคยท�าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
สอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมดิในเรือ่งนีแ้ละต่อมาได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูว่้าการการประปานครหลวง
และจะต้องเป็นผูม้คี�าสัง่เรยีกให้พนกังานผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ถอืเป็นการด�าเนนิการ
ภายใต้การพจิารณาเดยีวกนั กรณีจงึไม่เข้าเหตตุามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิิธปีฏบัิตริาชการ
ทางปกครองฯ ดังนัน้ นายปรญิญาฯ ในฐานะผูว่้าการการประปานครหลวงจงึสามารถลงนามในค�าสัง่
เรียกให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้พจิารณาข้อหารอืของการประปานครหลวงประกอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้างต้นแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง แต่มีความเหน็เพิม่เตมิว่า นายธนศกัดิ ์วัฒนฐานะ ผูว่้าการ
การประปานครหลวงคนก่อนได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคหน่ึง
ก�าหนดให้ผู้แต่งตัง้ยงัไม่ต้องแจ้งการสัง่การให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ และข้อ ๑๗ วรรคส่ีก�าหนดให้ส่งส�านวน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส�าหรับการออกค�าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ช�าระค่าสินไหมทดแทนหรือด�าเนินการฟ้องคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความ ซึ่งการใช้ดุลพินิจ
วนิจิฉยัส่ังการโดยท่ียงัมิได้แจ้งให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบ ถอืเป็นกระบวนการพจิารณาภายในของฝ่ายปกครอง
ทัง้นี ้เมือ่กระทรวงการคลังยังมไิด้แจ้งผลการตรวจสอบภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด นายปรญิญาฯ 
ผูว่้าการการประปานครหลวงคนปัจจบุนัจงึต้องด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามทีไ่ด้มกีารวนิจิฉยัสัง่การ
และตระเตรียมการไว้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ดังนั้น การออกค�าสั่งเรียกให้
พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นการด�าเนินการท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามที่
นายธนศักดิ์ฯ ได้ใช้ดุลพินิจสั่งการไว้แล้วและนายปริญญาฯ ไม่ได้ใช้ดุลพินิจใด จึงไม่ถือเป็นเหตุ
ซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
   ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  พนกังานการประปานครหลวงท่ีอยู่ในบังคับตามค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจะอทุธรณ์
ค�าสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างไร
   กรณีเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดยีวกบัประเดน็ทีห่น่ึงคณะกรรมการวิธีปฏบิตัริาชการทางปกครองจงึได้
พจิารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้ก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการในการยื่นค�าอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ การอุทธรณ์และการพิจารณาค�าอุทธรณ์
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จึงต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
   ดงันัน้ พนกังานการประปานครหลวงผูไ้ด้รบัค�าสัง่เรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจงึอาจใช้สทิธิ
อทุธรณ์ค�าสัง่นัน้ได้ โดยการยืน่ค�าอทุธรณ์ต่อผูว่้าการการประปานครหลวงในฐานะเจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่
ทางปกครองภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่ ทัง้นี ้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ในส่วนของการพจิารณาค�าอทุธรณ์นัน้ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณา
ค�าอุทธรณ์ โดยหากเห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
ค�าสัง่ทางปกครองตามความเหน็ของตนภายในสามสบิวนันบัแต่วันทีไ่ด้รับอทุธรณ์ แต่หากไม่เหน็ด้วย
กับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�านาจ
พิจารณาค�าอุทธรณ์ต่อไป
   และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า 
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ
การประปานครหลวง อกีทัง้มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ยงับญัญตัใิห้คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้
ผู้ว่าการรวมทั้งให้ผู้ว่าการออกจากต�าแหน่งและผู้ว่าการเป็นผู้บริหารกิจการของการประปานครหลวง
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ
การประปานครหลวงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ว่าการการประปานครหลวง ดังน้ัน
กรณีที่มีการอุทธรณ์ค�าส่ังของผู้ว่าการการประปานครหลวงและผู้ว่าการการประปานครหลวง
ไม่เห็นด้วยกับค�าอทุธรณ์ คณะกรรมการการประปานครหลวงจงึเป็นผูมี้อ�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ประกอบกบัข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   ประเดน็ทีส่าม กรณีทีก่ารประปานครหลวงได้ออกค�าส่ังเรียกให้พนกังานการประปานครหลวง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบส�านวนของกระทรวงการคลังและ
พนักงานการประปานครหลวงที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่ง โดยการประปานครหลวงได้มี
การพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อุทธรณ์แล้ว หากต่อมากระทรวงการคลัง
มคีวามเหน็แตกต่างจากผลการพจิารณาอทุธรณ์ทีก่ารประปานครหลวงพจิารณา การประปานครหลวง
ต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ และจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก�าหนดไว้อย่างไร
   พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่(ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งค�าสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ดังนั้น การประปานครหลวงจึงต้องออก
ค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้เป็นไปตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั และเมือ่มกีารอทุธรณ์
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ค�าสัง่ดังกล่าว ผู้มีอ�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์ย่อมต้องผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงัด้วย
ซึง่หากค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของการประปานครหลวงแตกต่างจากความเหน็ของกระทรวงการคลงัแล้ว 
การประปานครหลวงต้องเพิกถอนค�าสั่งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี
   ประเด็นที่สี ่หากเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ซึง่การประปานครหลวงได้ออกไปก่อนท่ีจะได้รบัแจ้งผลการตรวจสอบส�านวนของกระทรวงการคลงั
การประปานครหลวงสามารถรอผลการพจิารณาของกระทรวงการคลงัก่อนการพจิารณาได้หรอืไม่ 
และสามารถส่ังทเุลาการบังคบัตามค�าสัง่ทางปกครองเพือ่รอผลการพจิารณาของกระทรวงการคลงั
ได้หรือไม่
   พิจารณาแล้วเห็นว่า ในเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์ท่ีจะต้อง
พิจารณาว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ถ้าไม่ด�าเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ก็สามารถวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง
   ส�าหรบัการส่ังทเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ทางปกครองนัน้ เห็นว่า มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธีิปฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่ทางปกครองผู้มอี�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์ 
หรือผู้มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค�าสั่งทางปกครองมีอ�านาจส่ังให้ทุเลาการบังคับ
ตามค�าสั่งทางปกครอง ซึ่งการทุเลาการบังคับมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอหรือระงับการบังคับตามค�าสั่ง
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองหรือการพิจารณาของศาล 
ดงันัน้ ผูมี้อ�านาจพจิารณาอทุธรณ์ต้องใช้ดลุพนิจิพจิารณาว่า ถ้าไม่ใช้มาตรการบงัคับทางปกครอง
แล้วจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการหรอืไม่ หรอืหากมกีารใช้มาตรการบงัคับทางปกครอง
ไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าค�าสัง่ทางปกครองนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ต้องเพกิถอน จะก่อ
ให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้อยูใ่นบงัคับของค�าส่ังจนยากแก่การเยยีวยาแก้ไขในภายหลงัหรอืไม่ อย่างไร
   ประเด็นที่ห้า ในเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�าส่ังให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแล้ว อายุความในการออกค�าสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะสะดุดหยุดลงหรือไม่ 
และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายคุวามสองปีนบัแต่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานรู้ตัวและรู้เหตุแห่งการกระท�าความผิดหรือไม่
   พจิารณาแล้วเห็นว่า หากการประปานครหลวงออกค�าสัง่เรยีกให้ผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนภายในอายคุวามสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่ฯ และไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงอาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อช�าระเงินให้ครบถ้วนโดยไม่ต้อง
ฟ้องคดต่ีอศาลตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไม่มีประเดน็
ที่ต้องพิจารณาเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงอีก
   อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การประปานครหลวงจะไม่ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่จะใช้สิทธิฟ้องคดีจะมีอายุความเท่าใด และจะเริ่มนับจากเมื่อใดนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก�าหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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จากเจ้าหน้าที่ผู้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐทั้งในกรณีของการท�าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี
และการท�าละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึง
การละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าทีผู่จ้ะพึงต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนน้ัน การนบัอายุความจงึต้องเริม่นบัตัง้แต่
วนัทีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐัซึง่เป็นผูแ้ทนนติิบคุคลรูถ้งึการละเมดิและรูตั้วเจ้าหน้าท่ีผูจ้ะพงึต้องใช้
ค่าสนิไหมทดแทนเป็นวนัเริม่นบัอายุความ ซ่ึงหวัหน้าหน่วยงานของรฐัอาจรูไ้ด้สองกรณ ีคอื ๑) รูต้าม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และ ๒) รู้จากรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ที่แต่งตั้งขึ้น 
   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายธนศักดิ์ฯ ผู้ว่าการการประปานครหลวงในขณะนั้นได้รับ
รายงานผลการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิด และมคีวามเห็นตามผลการพจิารณาทัง้ในส่วน
ของพนกังานผูต้้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนและจ�านวนค่าสินไหมทดแทนเมือ่วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙
ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นวันเร่ิมนับอายุความ
ฟ้องคดีในกรณีนี้ ด้วยเหตุนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดโดยการฟ้องคดีของ
การประปานครหลวงจงึต้องด�าเนนิการภายในก�าหนดอายคุวามสองปีนบัแต่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙
   ประเดน็ท่ีหก การฟ้องคดเีพือ่เรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประปานครหลวงรวมถงึ
การโต้แย้งเกีย่วกบัสทิธเิรยีกร้องดงักล่าวของพนกังานการประปานครหลวงผูต้้องรบัผดิทางละเมดิ
อยูใ่นเขตอ�านาจของศาลใด และการประปานครหลวงมหีน้าท่ีต้องแจ้งสทิธฟ้ิองคดีเพ่ือให้การใช้สิทธิ
ของพนักงานการประปานครหลวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่
   พจิารณาแล้วเหน็ว่า  หากการประปานครหลวงได้มกีารออกค�าสัง่ให้พนักงานการประปานครหลวง
ผูต้้องรับผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแล้ว พนกังานการประปานครหลวงผูต้้องรบัผดิดังกล่าวไม่ยนิยอม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงย่อมมีหน้าท่ีต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไป กรณีจึงไม่มีประเด็น
ทีต้่องพจิารณาเกีย่วกับเขตอ�านาจของศาลในการฟ้องคดีเพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนแต่อย่างใด
แต่กรณทีีจ่ะใช้สิทธิฟ้องคดต่ีอศาล จะต้องพจิารณาตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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คำ�คม

Qui jussn Judicis alequod fecerit non uidetur Dalo Malo 

fecisse quio parcre uecesse est.

บุคคลผู้ทำาตามคำาสั่งของผู้พิพากษา ไม่ถือว่าทำาด้วยเจตนาอันมิชอบ

เพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเชื่อฟัง.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๑๐๐)
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นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร ส�านักกฎหมาย

 ๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 
เก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที ่๖๘ ก หน้า ๔๐ ลงวนัที ่๑๒ กนัยายน 
๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
 ๒พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มผีลใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.
 ๓พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วันถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๙๓ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐)  
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐.   
  ๔พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) จึงมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐.
  ๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

บทน�ำ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ ได้บัญญัติให้ด�าเนินการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วันนับแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑)๑  (๒)๒  (๓)๓  และ (๔)๔  มีผลใช้บังคับแล้ว 
ดังนั้น จึงต้องด�ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๙ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ ได้ก�าหนดให้ 
ภายใน ๕ วันนบัแต่วันทีพ่ระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปใช้บงัคับ ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับก�าหนดวันเลือกตั้ง ก�าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

เลือกตั้ง จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ�านวนเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และก�าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายช่ือ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ    
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�าหนดวันเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
และสถานทีท่ีพ่รรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่๖ 

โดยมีสาระส�าคัญ คือ ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอำทิตย์ท่ี 
๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกต้ังใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
รับเลือกต้ังต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  
ถงึวนัศกุร์ที ่๘ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๒ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ สถานที่ 
ที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งก�าหนด          
  เมื่อพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ได้ออกใบรบัใบสมคัรรบัเลอืกตัง้แล้ว ประสงค์จะส่งผูส้มคัร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานและค่าธรรมเนียมในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ตัง้แต่วนัจนัทร์ที ่๔ กมุภำพันธ์ ๒๕๖๒ ถงึวนัศกุร์ที ่๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๒ 
ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ๒๐๒ และ ๒๐๓ ชั้น ๒  
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ อาคารรฐัประศาสนภักด ีศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ ถนนแจ้งวฒันะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไป คอลัมน์คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอน�าเสนอเรื่อง “กระบวนกำร
ภำยหลังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” ดังนี้

   ๑. กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
    เมือ่มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้เมื่อตรวจสอบ 
เบือ้งต้นแล้วมเีหตุอนัควรเชือ่ว่า ผลการเลอืกต้ังเป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ 
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
    ส�าหรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่นัน้ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ 
ครบทุกเขตเลือกต้ังแล้ว การค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ 
แต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�านวณตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน 

 ๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.
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พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘๗  
แต่ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้ง 
ทั้งหมดแล้ว ให้ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙๘       

 ๗พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า
          “มาตรา ๑๒๘ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ครบทกุเขตเลอืกตัง้แล้ว การค�านวณหาจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
แบบบญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่จะพงึได้รบั ให้ค�านวณตามวธิกีารดงัต่อไปนี ้โดยในกรณทีีม่เีศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสี่ต�าแหน่ง
  (๑) น�าคะแนนรวมทัง้ประเทศทีพ่รรคการเมอืงทกุพรรคทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่ได้รับจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
หารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
   (๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ�านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทกุเขต จ�านวนทีไ่ด้รบัให้ถอืเป็นจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีพ่รรคการเมอืงนัน้จะพงึมไีด้เบือ้งต้น และเมือ่ได้ 
ค�านวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่าเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
   (๓) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดทีพ่รรคการเมืองนัน้ได้รบัเลอืกตัง้ในทกุเขตเลอืกตัง้ ผลลพัธ์คือจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น
   (๔) ภายใต้บงัคบั (๕) ให้จดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงจะได้รบัให้ครบหนึง่ร้อยห้าสบิคน 
โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�านวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมือง 
ท่ีมีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามล�าดับจนครบ
จ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�าเนินการตาม (๖)
  (๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู ้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเท่ากับหรือสูงกว่าจ�านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ�านวนที่ได้รับ
จากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธิได้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ และให้น�าจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต�่ากว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด 
ดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ�านวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)
   (๖) ในการจดัสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายงัจดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ไม่ครบหนึง่ร้อยห้าสิบคน  
ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน 
ตามล�าดับจนครบจ�านวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน กรณีที่เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�าให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้น�าค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรทีพึ่งมีหน่ึงคนมาพิจารณา โดยหากพรรคการเมอืงใดมค่ีาเฉล่ียคะแนนของพรรคการเมอืงต่อจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทีพ่งึมหีนึง่คนมากกว่าพรรคการเมอืงอืน่ ให้พรรคการเมอืงนัน้มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่เพิม่อกี
หนึ่งคน และหากยังมีจ�านวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
   (๗) ในกรณทีีเ่มือ่ค�านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมอืงทกุพรรคได้รบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่ 
รวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้ด�าเนินการค�านวณปรับจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�านวณ 
ตามอตัราส่วนทีท่กุพรรคจะได้รบัการจดัสรรจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายช่ือซึง่เมือ่รวมแล้วไม่เกนิหน่ึงร้อยห้าสิบคน  
โดยให้น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวก 
ของหนึง่ร้อยห้าสิบกบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีเ่กนิจ�านวนหนึง่ร้อยห้าสบิ และให้น�า (๔) มาใช้ในการค�านวณ
ด้วยโดยอนุโลม
   (๘) เมือ่ได้จ�านวนผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังแบบบญัชีรายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงแล้ว ให้ผูส้มคัรตามล�าดบัหมายเลขในบญัชรีายชือ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  
ให้น�าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มาค�านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
  ทั้งนี้ การด�าเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด”.
 ๘พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่า
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

	 	 ๒.	การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
    รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๙ ก�าหนดว่า ให้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ และให้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติน�ารายชือ่บคุคลซึง่ได้รบั 
การคดัเลอืกจ�านวน ๒๕๐ คน ดงักล่าว ขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้  
โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

        	 ๓.	การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก	
    ส�าหรบัการเรยีกประชุมรฐัสภาครัง้แรกน้ัน รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๑ 
ก�าหนดว่าภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัประกาศผลการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอันเป็นการเลอืกตัง้ 
ทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยในการประชุมรัฐสภา 
คร้ังแรกนั้น จะมี “รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา” ซ่ึงพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง 
ท�ารฐัพธิเีปิดประชมุสมยัประชมุสามญัประจ�าปีครัง้แรกด้วยพระองค์เอง หรอืจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้พระรัชทายาทซึง่ทรงบรรลนุติภิาวะแล้วหรอืผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูแ้ทนพระองค์มาท�ารฐัพธิกีไ็ด้ โดยรฐัพธิ ี
เปิดประชุมรัฐสภาถือเป็นประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ ทัง้นี ้ เพือ่ให้สมาชกิรฐัสภาได้รบัฟังพระราชด�ารสัเปิดประชมุรฐัสภา และน้อมน�ามาใช้ 
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
กฎหมายต่อไป
    ในการเรียกประชุมรัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๔ ได้ก�าหนด
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะสามารถเรยีกประชมุรัฐสภาไว้ว่า ในการเลอืกตัง้ทัว่ไป เมือ่มีสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ	๙๕	 ของจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว	 

 “มาตรา ๑๒๙ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ยงัไม่ครบทุกเขต แต่มจี�านวนถงึร้อยละเก้าสบิห้าของเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดแล้ว  
ให้ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
   (๑) น�าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้หารด้วยสามร้อยห้าสบิอนัเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด
   (๒)  น�าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ท่ีได้คือจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�านวนเต็ม
   (๓)  น�าผลลพัธ์ตาม (๒) มาหกัออกด้วยจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้ ผลลพัธ์ 
ที่ได้คือจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง
  เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้น�ามาค�านวณตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ เพื่อจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๘ (๗) จ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้เปลี่ยนเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
  เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น ให้ด�าเนินการค�านวณตามวิธีตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหม่ และจัดสรรจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตามผลการค�านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
  ในกรณีท่ีการค�านวณใหม่ตามมาตราน้ีท�าให้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�าดับท้ายตามล�าดับพ้นจากต�าแหน่ง
  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงผูใ้ดต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคสี ่ให้ถอืว่าผูน้ัน้ยงัคงเป็นผูส้มคัร
ตามล�าดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น”.
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กล่าวคอืจะต้องมีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๔๗๕	คน	หากมคีวามจ�าเป็นจะต้องเรยีกประชมุ
รัฐสภาก็ให้ด�าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
เท่าที่มีอยู่แต่ต้องด�าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ�านวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว  
กล่าวคอืจ�านวน ๕๐๐ คน ในกรณเีช่นนี ้ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าอายุ 
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่   
   ข้อสังเกต	บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก�าหนดให้	“สภานิตบัิญญตัแิห่งชาติ”	และ	“สมาชกิสภานติิบญัญัติแห่งชาติ” สิน้สดุลงในวนัก่อนวนั
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้  

 	 	 ๔.	การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกประธานวุฒิสภา
   เม่ือมรีฐัพธิเีปิดประชุมรฐัสภาแล้ว รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๑๕ ก�าหนดว่า 
ก่อนเข้ารบัหน้าที	่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชวิฒุสิภาต้องปฏญิาณตนในท่ีประชมุแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิก	 ด้วยถ้อยค�า	 ดังต่อไปนี้	 “ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	 ข้าพเจ้า 
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน	 ท้ังจะรักษาไว้ 
และปฏิบัตติามซึง่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ” เมือ่ปฏญิาณตนในท่ีประชมุแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิกแล้ว ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์  
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ ซึ่งในการประชุมของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น จะต้องมีประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมและด�าเนินการประชุม 
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและข้อบงัคบัการประชมุของแต่ละสภา ดงันัน้ สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาจึงต้องประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา รวมทั้งเลือก 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานวุฒิสภาเพื่อช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่ 
และอ�านาจของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหน้าที ่
แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  	 ๕.	การพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งตัง้แต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรี
    ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๒๗๒ ได้ก�าหนดให้การให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ด�าเนินการตามมาตรา ๑๕๙๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา	๑๕๙	วรรคหนึ่ง	 
ให้กระท�าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตร ี
ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บญัญตัว่ิา
   “มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรจีากบุคคลซึง่มี
คณุสมบติัและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบญัชี
รายชือ่ของพรรคการเมอืงทีส่มาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมอียูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร
   การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต้องมสีมาชกิรบัรองไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีมี่อยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร
    มตขิองสภาผู้แทนราษฎรทีเ่ห็นชอบการแต่งต้ังบคุคลใดให้เป็นนายกรฐัมนตรต้ีองกระท�าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมคีะแนน
เสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร”. 
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

ของทั้งสองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ หากมีกรณีที่ 
ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๑๐ 

ไม่ว่าด้วยเหตใุด และสมาชกิของทัง้สองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ 
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนี้  
ให้ประธานรฐัสภาจดัให้มกีารประชมุร่วมกนัของรฐัสภาโดยพลนั และในกรณทีีร่ฐัสภามมีตด้ิวยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ทีป่ระชมุร่วมกนั 
ของรฐัสภาพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซ่ึงสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอไป โดยในการ 
เสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งน้ีน้ัน จะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น 
นายกรฐัมนตรีนัน้ต้องมคีะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา 
  	 ข้อสงัเกต	สมาชกิวฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลน้ันมสิีทธเิพียงพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคล 
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จะไม่มีสิทธิเสนอ 
ชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�านาจดังกล่าวเป็นอ�านาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือ 
ทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตใุด ผูมี้สทิธเิสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่นายกรฐัมนตรี 
จากผู้อยู ่ในบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรัฐสภา คือ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  
อันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
   เม่ือรฐัสภาให้ความเห็นชอบบคุคลใดเป็นนายกรฐัมนตรแีล้ว ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะน�า 
รายชื่อบุคคลดังกล่าวข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
   เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน และให้นายกรัฐมนตรีน�ารายชื่อรัฐมนตรี
ข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี
  โดยก่อนเข้ารบัหน้าทีร่ฐัมนตรต้ีองถวายสตัย์ปฏญิาณต่อพระมหากษัตรย์ิด้วยถ้อยค�า ดงัต่อไปน้ี  
“ข้าพระพุทธเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์	 และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ของประเทศ 
และประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”	 

 ๑๐รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บญัญตัว่ิา 
    “มาตรา ๘๘ ในการเลือกตัง้ทัว่ไป ให้พรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แจ้งรายชือ่บคุคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้มมีตว่ิาจะเสนอให้
สภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรไีม่เกินสามรายชือ่ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อนปิดการรบัสมคัร
รบัเลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศรายชือ่บคุคลดงักล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น�าความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม
   พรรคการเมอืงจะไม่เสนอรายช่ือบคุคลตามวรรคหนึง่กไ็ด้”.
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แต่ในกรณทีีโ่ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนทีจ่ะถวายสตัย์ปฏญิาณ  
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด�าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้๑๑  ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะรัฐมนตร ี
ตามมาตรา ๑๖๘ (๑)๑๒  พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว
  	 ข้อสังเกต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔ บัญญัต ิ
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรี 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และมาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

  	 ๖.	การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย  
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
       ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน  
ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าท่ี 
จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้

  	 ๗.	การแต่งตั้งผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๖ ก�าหนดให้ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี 
เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ�านวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู ้น�าฝ่ายค้าน    
ในสภาผู้แทนราษฎร
  ในการนี ้เพือ่ให้เข้าใจกระบวนการภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโปรดดูแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 ๑๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บญัญตัว่ิา
  “มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีทีจ่ะเข้าบริหารราชการแผ่นดนิต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภา ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหน้าทีข่องรฐั แนวนโยบาย
แห่งรฐั และยทุธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย โดยไม่มกีารลงมติความไว้วางใจ  ทัง้นี้ 
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัเข้ารับหน้าที่
  ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึง่ หากมกีรณทีีส่�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึง่หากปล่อยให้เนิน่ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส�าคญัของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีทีเ่ข้ารับหน้าทีจ่ะด�าเนนิการไปพลางก่อนเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นกไ็ด้”.
   ๑๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ บญัญตัว่ิา
    “มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีทีพ้่นจากต�าแหน่งอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปภายใต้เงือ่นไข ดงัต่อไปนี้
  (๑) ในกรณพ้ีนจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรอื (๓) ให้อยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ข้ึนใหม่จะเข้ารบั
หน้าที ่เว้นแต่ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตขุาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
หรอืมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยูป่ฏิบตัหิน้าทีต่่อไปมไิด้
                                                                 ฯลฯ    ฯลฯ”.
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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บทสรุป
   กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดังที่ได้กล่าวมา 
โดยล�าดบั เป็นการสะท้อนให้เห็นถงึรากฐานของระบบรฐัสภาในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข โดยก�าหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยเลือกผู้แทนของตนให้เข้าไป
ใช้อ�านาจรัฐ และสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจรัฐผ่านการก�าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซ่ึงเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐด้านนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตร ี
ซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐด้านบริหาร ซ่ึงตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้มีสิทธิ 
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็จะท�าหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบการท�างานของคณะรฐัมนตรีว่าเป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ 
  อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การปฏริปูประเทศในระยะเปลีย่นผ่านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย จงึมีบทบญัญตัเิฉพาะทีก่�าหนดให้วฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลให้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และให้มีหน้าที่ 
และอ�านาจส�าคัญในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ โดยให ้
ความส�าคญักบัหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธปิไตยมากกว่ารปูแบบและวธิกีาร และสร้างการเมือง
การปกครองให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมอืงและกาลสมยั เพือ่พฒันาประเทศชาติให้เจรญิก้าวหน้า 
และสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป 
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Epressio corum quae tacite insunt nihil operatur.

การกล่าวถึงสิ่งที่กฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วหาเกิดผลไม่.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๑๑๒)
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

 “ความคุ้มกัน” (Immunity) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า
“ปลอดพ้นจากภัยหรือภารติดพัน” ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง สถานะพิเศษของบุคคล
บางประเภทที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจหรือรับเคราะห์กรรมบางอย่างตามกฎหมายที่บุคคลทั่วไป
จะต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจนั้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความคุ้มกัน
แก่บุคคล ๒ ประเภท คือ (๑) สมาชิกรัฐสภา และ (๒) กรรมการการเลือกตั้ง และหากพิจารณาเฉพาะ
ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาแล้วจะพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้วางหลักการ
เกีย่วกบัความคุม้กนัของสมาชิกรฐัสภาเพือ่คุม้ครองมใิห้สมาชกิรัฐสภาถกูกลัน่แกล้งไม่ให้ไปประชมุสภา
โดยในช่วงแรกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
ให้ความคุม้กนัสมาชกิรฐัสภาเฉพาะในเรือ่งการถกูฟ้องคด ีโดยไม่จ�ากดัระยะเวลาในการให้ความคุม้กนั
ดังที่ปรากฏความในมาตรา ๑๗ ว่า “การฟ้องร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคดีอาชญายังโรงศาล
จะต้องได้รบัอนญุาตจากสภาก่อน ศาลจึงจะรบัฟ้องได้” ต่อมาต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พทุธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ความคุม้กันของสมาชิกรัฐสภามขีอบเขตกว้างข้ึน 
โดยรฐัธรรมนญูให้ความคุม้กนัสมาชกิรฐัสภาครอบคลมุทัง้ในเรือ่งการจบักุม คมุขงั และการพจิารณาคดี
แต่จ�ากัดระยะเวลาในการให้ความคุ้มกัน โดยให้ความคุ้มกันมีผลเฉพาะในสมัยประชุมเท่านั้น 
 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ อันเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ของประเทศไทยเรานัน้ ได้บญัญตัหิลกัการเก่ียวกับความคุม้กันของสมาชกิรฐัสภาไว้ในหมวด ๗ รฐัสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาตรา ๑๒๕ ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการความคุ้มกัน
ของสมาชิกรัฐสภาในบางประเด็น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันน้ัน
ได้วางหลักการเกีย่วกบัความคุม้กนัของสมาชกิรฐัสภาเอาไว้อย่างไร ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาศกึษาโดยเปรยีบเทยีบ
กับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แล้ว คอลมัน์ “มมุสะท้อนความคดินติบิญัญตั”ิ 
จึงใคร่ขอน�าเสนอในประเด็นเรื่องดังกล่าว ดังนี้
 ๑) ลักษณะของความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
    ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ มีลักษณะที่ส�าคัญ ๓ ประการ                  
ดังต่อไปนี้
    ประการแรก ความคุ้มกันมุ่งคุ้มครองเฉพาะ “สมาชิกรัฐสภา” เท่านั้น ซึ่งได้แก่ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงแตกต่างจากเอกสิทธิ์ของรัฐสภาที่คุ้มครองไปถึงบุคคลอื่น

ความคุม้กนัของสมาชกิรฐัสภา                     
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐
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ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี กรรมาธิการ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงาน
การประชุมสภาตามข้อบังคับของสภา บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมสภาอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง
หรอืแสดงความคดิเห็นหรอืผู้ด�าเนนิการถ่ายทอดการประชมุสภาซึง่ได้รบัอนุญาตจากประธานสภาด้วย 
      อย่างไรกด็ ีในระหว่างทีย่งัไม่มสีภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติให ้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าทีร่ฐัสภา สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาต่อไป ดังนั้น “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” จึงย่อมได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๕ ด้วย
        ประการทีส่อง ความคุม้กนัมุง่คุ้มครองสมาชกิรัฐสภาเฉพาะในคดอีาญาเท่านัน้  จะไม่รวมถงึ
คดีแพ่งด้วย ดังนั้น หากเป็นกรณีการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมาชิกรัฐสภา 
จะอ้างความคุ้มกันไม่ได้
         ประการทีส่าม ความคุม้กนัมุง่คุม้ครองสมาชกิรฐัสภาเฉพาะในระหว่าง “สมยัประชมุ”๑ เท่านัน้
หากเป็นช่วงเวลานอกสมยัประชมุหรอืปิดสมยัประชมุไปแล้ว ความคุม้กนัของสมาชกิรฐัสภากจ็ะหมดไป
และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภานี้ไม่ใช่มีเฉพาะใน “วันและเวลาที่มีการประชุม” เท่าน้ัน ฉะนั้น
แม้วันและเวลาดังกล่าวจะไม่มีการประชุมสภา เช่น ช่วงเวลาก่อนหรือหลังการประชุมสภาหรือ
เป็นวนัหยดุราชการแต่หากวันดังกล่าวยงัอยูใ่นระหว่างสมยัประชมุ สมาชกิรัฐสภากย่็อมได้รบัความคุ้มกัน
ตามรัฐธรรมนูญ
 ๒) ขอบเขตของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ ไม่ได้ให้ความคุ้มกันแก่สมาชิกรัฐสภาจากการด�าเนินกระบวน
ยตุธิรรมทางอาญาในระหว่างสมัยประชุมอย่างเด็ดขาดในทกุขัน้ตอน แต่ให้ความคุม้กันแก่สมาชกิรัฐสภา 
รวม ๓ กรณี ได้แก่
    (๑) ความคุ้มกันที่จะไม่ถูกจับกุม คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปท�าการสอบสวนในฐานะ
ผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
     ความคุ้มกันในกรณีนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติว่า                  
“ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับกุม คุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไปท�าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท�าความผิด”

 ๑ “สมัยประชุม” หมายถึง ก�าหนดเวลาในรอบปีหน่ึงที่ให้รัฐสภาสามารถท�าการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มี ๒ ประเภท ดังนี้
 ๑) สมยัประชมุสามญั หมายถงึ สมยัประชมุตามปกตขิองรฐัสภา ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ก�าหนดให้
ปีหนึง่มสีมยัประชุมสามญั ๒ สมัย ได้แก่ สมยัประชมุสามญัประจ�าปีครัง้ท่ี ๑ และสมยัประชมุสามญัประจ�าปีคร้ังที ่๒ แต่ละสมยั
มีก�าหนดเวลา ๑๒๐ วัน
 ๒) สมัยประชุมวิสามัญ หมายถึง การเปิดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งมี ๒ กรณี คือ 
        (๑)  เมื่อมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสาม และ
  (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้น�าความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามมาตรา ๑๒๓.
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     และวรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในขณะกระท�าความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน 
และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้”
    จากบทบญัญตัดิงักล่าวสมาชกิรฐัสภาจะได้รบัความคุม้กนัเฉพาะในฐานะทีส่มาชกิผูน้ัน้
เป็น “ผูต้้องหา” ในคดอีาญาเท่านัน้ หากในระหว่างสมยัประชมุพนกังานสอบสวนหรอืเจ้าหน้าทีผู่มี้อ�านาจ
ท�าการสอบสวนมีหมายเรียกให้สมาชิกรัฐสภาไปท�าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็น “พยาน”
ในคดีอาญา สมาชิกผู้นั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มกัน นอกจากนี้บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ห้ามค้นบ้านของ
สมาชกิรัฐสภา ศาลจงึมีอ�านาจออกหมายค้นบ้านของสมาชกิรฐัสภาได้ และเจ้าพนักงานต�ารวจมอี�านาจ
ค้นบ้านของสมาชิกรัฐสภาได้เช่นกัน 
    อย่างไรก็ดี ในระหว่างสมัยประชุมสมาชิกรัฐสภาอาจถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
ไปท�าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเข้าข้อยกเว้นประการใด
ประการหนึ่งใน ๒ กรณี ดังนี้
    (ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หากสภาที่ผู ้ต้องหาว่ากระท�า
ความผิดทางอาญาเป็นสมาชิกได้ลงมตอินญุาตให้จบั คมุขัง หรอืหมายเรยีก
ตวัสมาชิกผู้นัน้ไปท�าการสอบสวนในฐานะผูต้้องหาในคดอีาญาในระหว่าง
สมยัประชมุแล้ว สมาชกิผูน้ัน้ย่อมสามารถถกูจับ คมุขงั หรอืหมายเรยีกตวั
ไปท�าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ แม้อยู่ในระหว่าง
สมัยประชุมสภาก็ตาม แต่โดยหลักธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภาไทยแล้ว 
สมาชกิรฐัสภาส่วนใหญ่จะลงมติไม่อนุญาตให้จับ คมุขงั หรือหมายเรยีกตัวสมาชกิแห่งสภาน้ันไปท�าการ
สอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
      พึงสังเกตว่า ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น การสละ
ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาจึงไม่มีผลให้ความคุ้มกันหมดไป เจ้าพนักงานที่ประสงค์จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภาไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา ยังต้องไปขออนุญาตจากสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกก่อนเสมอ
    (ข) เป็นการจับในขณะกระท�าความผดิ หากในระหว่างสมยัประชุมเจ้าพนักงานต�ารวจ
พบเห็นสมาชิกรัฐสภาในขณะกระท�าความผิด เจ้าพนักงานต�ารวจสามารถจับกุมสมาชิกผู ้นั้น
ในขณะกระท�าความผิดได้ แม้อยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาก็ตาม โดยในกรณีที่มีการจับสมาชิกรัฐสภา
ในขณะกระท�าความผดิ รฐัธรรมนญูก�าหนดให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาทีผู่น้ั้นเป็นสมาชกิโดยพลนั
และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู ้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้ 
      พงึสงัเกตว่า การสัง่ให้ปล่อยตวัสมาชกิผูซ้ึง่ถกูจับในขณะกระท�าความผดิเป็นอ�านาจ
ของ “ประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ” แต่ผูเ้ดยีว ไม่จ�าเป็นต้องใช้ “มตขิองสภาทีผู้่นัน้เป็นสมาชกิ” 
ดังเช่นการอนุญาตให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปท�าการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา
ในระหว่างสมัยประชุม

153-159_11��������� �.�-�_NT.indd   155 4/25/2562 BE   4:44 PM



ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

156จุ ล นิิ ติ

   (๒) ความคุ้มกันที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังเมื่อถึงสมัยประชุม
     ความคุ้มกันในกรณีน้ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติว่า
“ถ้าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาถกูคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรอืพจิารณาอยูก่่อน
สมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที                         
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู ้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้” 
    บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่า ในวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภา หากมีสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาคนใดถกูคมุขงัในระหว่างสอบสวนหรอืพจิารณามาต้ังแต่ก่อนสมยัประชมุ 
ซึ่งอาจเพราะไม่ได้ยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต 
ประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชิกมอี�านาจร้องขอต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลให้ปล่อยสมาชกิผูน้ัน้ได้ 
เม่ือพนกังานสอบสวนหรอืศาลได้รบัค�าร้องขอดงักล่าว จะต้องสัง่ปล่อยสมาชกิสภาผูน้ัน้ทนัท ีโดยในกรณี
ของศาลจะสั่งให้มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
    ข้อสังเกตเมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐
    เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคหก 
ก�าหนดไว้ว่า ค�าสัง่ปล่อยสมาชิกผูถ้กูคมุขงัของพนักงานสอบสวนหรอืศาลดังกล่าวให้มผีลบงัคบัตัง้แต่วนั
สัง่ปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมยัประชมุ แม้ว่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒๕ จะได้ไม่ได้ก�าหนดความมีผลบังคับของค�าสั่งปล่อยดังกล่าวไว้ก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่า
ค�าสั่งปล่อยสมาชิกผู้ถูกคุมขังตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสามดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุมสามารถมาประชุมสภาได้ตามปกติเมื่อถึงสมัยประชุม ทั้งความคุ้มกัน
ของสมาชิกรัฐสภามีเฉพาะในระหว่างสมัยประชุมเท่านั้น ฉะนั้น ค�าสั่งปล่อยดังกล่าวจึงต้องมีผลบังคับ
ตัง้แต่วนัส่ังปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมยัประชมุเช่นกัน โดยไม่ควรตีความว่าค�าสัง่ปล่อยดงักล่าวมผีลบงัคับ
ตลอดไป
   (๓) ความคุ้มกันที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
     ความคุ้มกันในกรณีน้ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติว่า
“ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวาง
ต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา”
     บทบญัญตัดิงักล่าวมผีลว่า ในกรณีทีม่กีารฟ้องร้องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิ
วฒุสิภาในคดอีาญา ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องตัง้แต่ก่อนเปิดสมยัประชมุหรอืเพิง่ฟ้องในระหว่างสมยัประชมุ 
ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ เพียงแต่การพิจารณาคดีจะต้องไม่เป็นการขัดขวาง
ต่อการทีผู่น้ัน้จะไปประชมุสภา เช่น ต้องไม่นดัพจิารณาคดใีนวนัทีม่กีารประชมุสภา เป็นต้น โดยความคุม้กนั
เรื่องนี้น่าจะมีเหตุผลมาจากในการพิจารณาคดีอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติว่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท�าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลย” 
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ดังนั้น จ�าเลยในคดีอาญาจึงต้องไปนั่งฟังการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด หากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติ
ว่าการพิจารณาคดีจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้นั้นจะมาประชุมสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรอืสมาชกิวฒุสิภาทีต่กเป็นจ�าเลยในคดอีาญาก็อาจจะไปประชมุสภาไม่ได้ เพราะต้องไปอยูต่่อหน้าศาล
ในการพิจารณาและสืบพยานในศาล
     พงึสังเกตว่า มาตรา ๑๒๕ วรรคส่ี ห้ามเฉพาะ “การพจิารณาคดี” ของศาลซ่ึงเป็นการ
ขดัขวางต่อการทีส่มาชกิผูน้ัน้จะมาประชมุสภาเท่าน้ัน ไม่ได้ห้าม “ฟ้องร้อง” สมาชกิรัฐสภาเป็นคดอีาญา
แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะหากห้ามมิให้ฟ้องร้องสมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาด้วยอาจมีผลท�าให้คดี
ขาดอายคุวามได้ ซึง่จะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมอย่างมากแก่ผูเ้สยีหาย พนักงานอัยการหรอืผูเ้สยีหาย
จงึสามารถฟ้องสมาชกิรฐัสภาเป็นคดอีาญาได้ตลอดเวลา เพียงแต่ศาลจะพจิารณาคดอีาญานัน้ในระหว่าง
สมยัประชมุซึง่เป็นการขดัขวางต่อการทีส่มาชกิผูน้ัน้จะมาประชมุสภาไม่ได้ ทัง้ไม่ได้ห้าม “ไต่สวนมลูฟ้อง”
ในระหว่างสมัยประชุมส�าหรับคดีอาญาที่มีผู้เสียหายฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นจ�าเลย เพราะการไต่สวน
มลูฟ้องเป็นเรือ่งระหว่างศาลกบัโจทก์เท่าน้ัน ไม่เก่ียวกับจ�าเลย ศาลมอี�านาจ
ไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจ�าเลยได้ จ�าเลยจะมาศาลหรือไม่ก็ได้ ฉะนั้น จ�าเลย
จึงไม่มีหน้าที่ต้องมาศาลเพื่อร่วมการไต่สวนมูลฟ้องของศาล ท�าให้จ�าเลย
สามารถมาประชมุสภาได้ตามปกต ินอกจากน้ี ศาลสามารถอ่านค�าพพิากษา
คดอีาญาทีส่มาชิกรัฐสภาถกูฟ้องเป็นจ�าเลยในระหว่างสมยัประชุมได้ แม้ว่า
วันนัดฟังค�าพิพากษาจะตรงกับวันประชุมสภาก็ตาม เพราะการอ่านค�าพิพากษามิใช่ “การพิจารณา”
ตามที่มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดห้ามไว้ เน่ืองจากการพิจารณาตามบทนิยาม
ที่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๘) ประกอบประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕ หมายถงึ กระบวนพจิารณาก่อนศาลชัน้ต้นชีข้าดตดัสินหรอืจ�าหน่ายคดี
โดยค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
    ข้อสังเกตเมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐
    เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม
ก�าหนดห้ามมใิห้ศาลพจิารณาคดอีาญาทีส่มาชกิรฐัสภาถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในระหว่างสมัยประชมุเป็นหลกั
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู ้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูบางฉบบั ศาลจงึจะสามารถพจิารณาคดอีาญาทีส่มาชกิรฐัสภาถกูฟ้องเป็นจ�าเลยในระหว่าง
สมยัประชุมได้ จงึแตกต่างจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ วรรคส่ี 
ที่ก�าหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในระหว่างสมัยประชุม
ได้เป็นหลัก โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกแต่อย่างใด เพียงแต่มีเงื่อนไข
ว่าการพิจารณาคดีอาญาของศาลต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
    นอกจากนี้ เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๗ 
วรรคสาม มิให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มาใช้บงัคับกับการพจิารณาคดอีาญาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ
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ดังกล่าว ดังนัน้ บทบญัญตัว่ิาด้วยความคุ้มกนัของสมาชกิรฐัสภาตามมาตรา ๑๒๕ จงึน�ามาใช้บงัคบั
กับการพจิารณาคดอีาญาของศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงด้วย สมาชกิ
รฐัสภาท่ีถกูด�าเนนิคดอีาญาซึง่อยูใ่นอ�านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 
จึงสามารถอ้างความคุ้มกันของสมาชิกทั้ง ๓ กรณีได้

ตารางเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(ประเด็นเกี่ยวกับ “ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา”)

บทสรุป

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการเรื่องความคุ ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ กบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ แล้วจะพบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ในเรือ่งลกัษณะความคุ้มกนัของสมาชกิรฐัสภา อันได้แก่ 

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ 
๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๓๑  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง 
หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้น้ันเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิก หรือในกรณี
ท่ีจับในขณะกระทําความผิด

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา  
ท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิก
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะ
พิจารณาคดีน้ันในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากสภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็น  
การขัดขวางตอ่การท่ีสมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลได้กระทําก่อนมีคําอ้างว่า
จําเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหน่ึงย่อมเป็นอันใช้ได้

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขัง  
ในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึง 
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิกได้ร้องขอ

คําสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้าย
แห่งสมัยประชุม

 

มาตรา ๑๒๕  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง 
หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้น้ันเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับ
ในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา
ท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชน์ในการประชุมสภา 
ประธานแห่งสภาที่ผู ้ นั ้น เป็นสมาชิกอาจสั่ง ให้ปล่อยผู้ถูกจับ  
เพื่อให้มาประชุมสภาได้

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขัง  
ในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื ่อถึง 
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาท่ีผู้ น้ันเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่ง  
ให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม 
ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็น  
การขัดขวางต่อการท่ีสมาชิกผู้น้ันจะมาประชุมสภา
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(๑) ความคุม้กนัคุม้ครองเฉพาะสมาชกิรฐัสภาเท่าน้ัน ไม่คุม้ครองไปถึงบุคคลอ่ืนซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบั
ภารกจิของรฐัสภา (๒) ความคุ้มกนัมุง่คุม้ครองสมาชกิรฐัสภาเฉพาะในคดอีาญาเท่านัน้ และ (๓) ความคุม้กัน
มุ่งคุม้ครองสมาชิกรฐัสภาเฉพาะในระหว่างสมยัประชมุเท่าน้ัน และยังคงหลกัการเดมิในเรือ่งขอบเขต
ความคุม้กนัของสมาชกิรฐัสภา ทัง้กรณคีวามคุ้มกันท่ีจะไม่ถกูจบั คุมขงั หรอืหมายเรียกตัวไปท�าการ
สอบสวนในฐานผูต้้องหาในคดอีาญาในระหว่างสมยัประชมุ และกรณคีวามคุ้มกนัท่ีจะได้รบัการปล่อยตวั
จากการคุมขังเมื่อถึงสมัยประชุม 
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้หลักการในเร่ืองความคุ้มกันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้วางหลักการไว้
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่ก็ไดป้รับปรุงหลักการเกี่ยวกับ
ขอบเขตความคุ ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาในระหว่าง
สมัยประชุมซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการตามท่ีก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
 ประการแรก ก�าหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาท่ีสมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�าเลย
ในระหว่างสมยัประชมุได้เป็นหลกัโดยไม่จ�าเป็นต้องได้รบัอนญุาตจากสภาทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิแต่อย่างใด
เพยีงแต่มีเง่ือนไขว่าการพจิารณาคดอีาญาของศาลต้องไม่เป็นการขดัขวางต่อการทีส่มาชกิผูน้ัน้จะมาประชมุสภา
จากหลักการเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม
ก�าหนดห้ามมิให้ศาลพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในระหว่างสมัยประชุม
เป็นหลัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้น้ันเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ ศาลจึงจะสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�าเลย
ในระหว่างสมัยประชุมได้
 ประการทีส่อง  ขยายขอบเขตความคุ้มกนัของสมาชกิรฐัสภาให้สามารถใช้บงัคับกบัการพจิารณา
คดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีบทบัญญัติที่ก�าหนดมิให้น�าหลักความคุ้มกันของ
สมาชิกรัฐสภามาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงดงัเช่นรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗๗) ซ่ึงหากสมาชิก
รัฐสภาถูกด�าเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองก็จะไม่ได้รับ
ความคุม้กนั ดงันัน้ ปัจจบุนัสมาชกิรฐัสภาทีถ่กูด�าเนนิคดอีาญาซึง่อยูใ่นอ�านาจของศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง จึงสามารถอ้างความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาได้ด้วย 
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Nemo Debet esse Judese in propria sua Causo.

ไม่มีคนใดจะเป็นผู้พิพากษาคดีของตนได้.

(เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย, น. ๑๐๑)

160จุ ล นิิ ติ



ม.ค. - ก.พ. ๖๒161

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ในสังคมบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมานั้นสถานะของสัตว์ทุกประเภทและชนิดบรรดามีในโลกใบนี้

ทางกฎหมายได้ถูกก�าหนดให้เป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่มนุษย์สามารถครอบครองได้ โดยแนวคิด 
ได้แบ่งแยกสัตว์ออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เลี้ยงในบ้าน 
(Domestic animals) เป็นสตัว์ทีโ่ดยปกตจิะมชีีวิตเกีย่วข้องกับมนุษย์และถกูใช้เพือ่ประโยชน์ของมนษุย์ 
ผูเ้ป็นเจ้าของจงึมีสิทธิเช่นเดียวกับทรพัย์สนิชนิดอืน่ ดงัน้ัน สตัว์ประเภทน้ีจึงถกูใช้หรอืถกูกระท�าเสมอืน
เป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรของมนุษย์ โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองสัตว์ในฐานะทรัพย์สินของ
มนุษย์เพียงเท่านั้น ประเภทที่สอง ได้แก่ สัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยง (Wild animals) ซึ่งในทาง
กฎหมายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน๑ 

ต่อมาในยคุสมยัใหม่ทีส่งัคมบ้านเมอืงมคีวามเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ มนษุย์จึงเริม่ให้การยอมรับว่า 
สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ มีความสามารถในการรับรู้ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด 
และความต้องการตามธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์ และสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมย่อมได้รับความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ จึงส่งผลให้แนวคิดเรื่องการกระท�าทารุณกรรมสัตว์
เริ่มเปล่ียนแปลงไป โดยนักปรัชญาและนักศาสนาต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าสัตว์มีสถานะทาง 
ศลีธรรม เพราะสัตว์สามารถมคีวามรูสึ้กและมสีภาวะจิตใจเช่นเดยีวกบัมนุษย์ ดงัน้ัน แม้มนุษย์จะมสีทิธิ
เหนือสัตว์ แต่มนุษย์ก็ไม่ควรที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์เกินความจ�าเป็นแต่ควรใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้น 
แนวคิดนีถ้กูเรยีกว่า “ผลประโยชน์ของสตัว์มคีวามเกีย่วพนักบัผลประโยชน์ของมนษุย์” ซ่ึงได้รบัการยอมรับ 
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้แนวคิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์จะเปลี่ยนไปจากเดิม 
แต่สถานะของสัตว์ในทางกฎหมายยังคงสภาพเป็นเพียงทรัพย์สินอยู่เช่นเดิม แต่การทารุณกรรมสัตว ์
ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย

มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทำรุณกรรมสัตว ์
ตำมกฎหมำยไทย

  ๑สพุรรณกิาร์  กิง่ทอง, “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทารุณกรรมสตัว์ ศกึษากรณกีารค้าสนุขัข้ามชาติ” วารสารนติศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่๘ ฉบับที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘, หน้า ๓๔.
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

จนกระทั่งในศตวรรษที่ ๑๗ สถานะของสัตว์ในแง่มุมของกฎหมายจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยนักกฎหมายเห็นว่าแม้มนุษย์จะครอบครองและเป็นเจ้าของสัตว์ได้เสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหน่ึง 
แต่สตัว์ก็มีความแตกต่างจากทรพัย์สินทัว่ไป ดงัน้ัน สตัว์จึงควรได้รบัการคุม้ครองจากการกระท�าโดยไม่จ�าเป็น 
ที่มีผลท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน และเช่ือว่าการทารุณกรรมสัตว์เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนต่อ 
ศลีธรรมจรยิธรรม แนวคดิทีเ่ปล่ียนแปลงไปนีไ้ด้น�ามาสูก่ารบญัญตักิฎหมายทีใ่ห้ความคุม้ครองสตัว์ข้ึนเป็น
ครัง้แรกในปี ค.ศ. ๑๖๔๑ โดยกลุ่มผู้เคร่งศาสนาในอาณานิคมอ่าวแมสซาชูเสตส์ได้บัญญัติกฎหมายขึ้น
ใช้บงัคบักบัคนในปกครองซึง่เรยีกชือ่ว่า “The Body of Liberties” ในหัวข้อ Off the Bruite Creature 
ของกฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดให้ความคุม้ครองสตัว์ไว้ กล่าวคอื ห้ามกระท�าการใดทีเ่ป็นการใช้อ�านาจ
กดข่ี ข่มเหง หรอืทารณุสตัว์ซึง่เป็นส่ิงมชีวีติ และถ้าจะต้องจูงหรอืขีป่ศสุตัว์จากทีห่น่ึงไปยงัอีกทีห่น่ึงเป็น
ระยะทางไกล โดยให้บรรทุกของหนัก หรือปล่อยให้หิว หรือในขณะที่เจ็บป่วย หรือไปในทีอั่นตราย  
การกระท�านีอ้าจเป็นการกระท�าท่ีผดิกฎหมายได้ หากไม่ให้สัตว์นัน้พกัหรอืท�าให้สตัว์สดชืน่ก่อน

ต่อมาประเทศต่าง ๆ  จงึได้มกีารออกกฎหมายต่อต้านหรอืป้องกันการทารณุกรรมสตัว์ขึน้ใช้บงัคบั 
เป็นการเฉพาะตามแนวความคิดที่ไม่ต้องการให้คนในสังคมของตนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม เช่น 
ประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการทารุณและการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อปศุสัตว์ 
(Prevention the Cruel and Improper Treatment of Cattle Act) ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๒๒ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในมลรฐันวิยอร์กได้มีการบญัญตักิฎหมายแห่งมลรฐั (New York’s Law of 1829) ขึน้ 
ในปี ค.ศ. ๑๘๒๙ ประเทศมาเลเซียได้มีการบัญญัติกฎหมาย Animal Act ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ ก�าหนด
ให้การทารณุกรรมสตัว์เป็นความผดิและมโีทษทางอาญาไว้ และประเทศออสเตรเลยีในรฐันิวเซาท์เวลส์
ได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการทารุณสัตว์ (Prevention of Cruelty of Animal Act) ขึ้นใช้บังคับ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ เป็นต้น๒ 

ส�าหรับประเทศไทยเราสถานะของสัตว์ในอดีตโบราณก็ถือว่าสัตว์เพียงเป็นทรัพย์สินชนิดหน่ึง
ที่เจ้าของสามารถครอบครองได้ นอกจากนี้ สัตว์ยังเป็นเครื่องเล่นหรือกีฬาเพ่ือความสนุกสนานและ
ความบันเทิงอีกด้วย เช่น การชนไก่ จนประทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มีการตรากฎหมายลักษณอาญา 
ร.ศ. ๑๒๗ ขึน้ สตัว์จึงเริม่ทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายไทย โดยในภาค ๒ ว่าด้วยลกัษณความผิด 
ในส่วนที่ ๑๐ ว่าด้วยความผิดที่เปนลหุโทษ มาตรา ๓๓๕ ได้ก�าหนดว่าความผิดฐานลหุโทษ  
ในฐานกระท�าให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน และให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย ผู้ใดทรมาน
สัตว์เดียรฉานด้วยความดรุ้าย หรือฆ่าสตัว์เดยีรฉานให้ตายด้วยความล�าบากโดยมจิ�าเป็น และผูใ้ดท�าให้
ปศสุตัว์หรอืสัตว์พาหนะถงึตายหรอืมบีาดเจ็บเพราะขบัขีห่รอืบรรทกุสตัว์น้ันจนเหลอืขนาดไซร้ ท่านว่ามี
ความผดิ ต้องระวางโทษช้ัน ๓ (ซ่ึงม ี๓ ฐาน ได้แก่ จ�าคกุไม่เกิน ๑๐ วนั ปรบัไม่เกนิ ๕๐ บาท และท้ังจ�า
ทัง้ปรบั) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้มกีารประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจบุนั โดยบทบญัญตัิ
เกีย่วกับการห้ามทารณุกรรมสัตว์ยงัคงปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผดิลหโุทษ มาตรา ๓๘๑ 

  ๒กาญจนา  ศลิปอาชา, “แนวทางกฎหมายไทยต่อปัญหาการทารณุกรรมสตัว์” เอกสารวิชาการประกอบการอบรมหลกัสตูร “ผูบ้รหิาร
กระบวนการยตุธิรรมระดบัสูง” รุ่นที ่๑๘ วทิยาลยัการยติุธรรม ส�านกังานศาลยติุธรรม ๒๕๕๗, หน้า ๓๔.
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ถึงมาตรา ๓๘๒ จวบจนกระทั่งได้มีการตรา “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึน้ใช้บงัคับโดยมเีจตนารมณ์เพือ่ทีจ่ะหาทางแก้ไขปัญหาการทารณุกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสมเป็น 
การเฉพาะ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการคุ้มครองดูแลป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว ์
ในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ดี เรื่องการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่ของ
สงัคมไทย ดงันัน้ คอลมัน์ การปฏรูิปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเก่ียวกับมาตรการ
ในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย๓ ดังนี้

๑.	บทบัญญัติของกฎหมำย
 เนือ่งจากสัตว์เป็นส่ิงมชีวิีตทีม่คีวามรูสึ้กและเป็นองค์ประกอบส�าคญัของสิง่แวดล้อม ดงันัน้ 

กฎหมายจึงบัญญัติคุ้มครองมิให้สัตว์ถูกกระท�าทารุณกรรมไว้ดังนี้
  ๑.๑ ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๓ ลหุโทษ ได้บัญญัติห้ามการทารุณกรรมสัตว์ไว้ใน

มาตรา ๓๘๑ ถึงมาตรา ๓๘๒ ดังนี้
   มาตรา ๓๘๑ ก�าหนดให้ผูท้ีก่ระท�าการทารณุต่อสตัว์ หรอืฆ่าสตัว์โดยให้ได้รบัทกุขเวทนา 

อันไม่จ�าเป็น ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๔   
  มาตรา ๓๘๒ ก�าหนดให้ผูท้ีใ่ช้ให้สตัว์ท�างานจนเกนิสมควรหรอืใช้ให้ท�างานอนัไม่สมควร 
เพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๕

  ๓ส�าหรบับทความเรือ่ง “การจดัสวสัดภิาพสตัว์” ซึง่เป็นเรือ่งท่ีเนือ้หาเกีย่วข้องกนันัน้ ท่านผูอ่้านสามารถติดตามได้ในวารสารจลุนติิ  
ปีท่ี ๑๕ ฉบบัที ่๖ ประจ�าเดอืน พฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๑ – ๑๘๘.
  ๔อตัราโทษ แก้ไขเพิม่เติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.
 ๕อตัราโทษ แก้ไขเพิม่เติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

  ๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  เพือ่คุม้ครองมิให้สัตว์ถกูทารณุกรรมและเพือ่จัดสวสัดภิาพของสตัว์ให้เหมาะสมตาม

ประเภทและชนิดของสัตว์ จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์นั้นมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  (๑) บทนิยามที่ส�าคัญ (มาตรา ๓)
   “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อ

ใช้งาน สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นพาหนะ สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นเพือ่น สตัว์เลีย้งเพือ่ใช้เป็นอาหาร สตัว์เลีย้งเพือ่
ใช้ในการแสดง หรอืสัตว์เล้ียงเพือ่ใช้ในการอ่ืนใด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมเีจ้าของหรอืไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

    “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าใด ๆ  
ที่ท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย 
ทพุพลภาพ หรอือาจมผีลท�าให้สัตว์นัน้ตาย และให้หมายความรวมถงึการใช้สตัว์พกิาร สตัว์เจ็บป่วย สตัว์ชรา
หรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท�างานจนเกินสมควร 
หรือใช้ให้ท�างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ

   “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย

   “สถานสงเคราะห์สตัว์” หมายความว่า สถานท่ีส�าหรบัใช้เลีย้งสตัว์ หรอืสถานท่ี
ส�าหรบัใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรอือภบิาลสตัว์ทีถ่กูทอดทิง้ สตัว์ทีไ่ม่มเีจ้าของ หรอืสตัว์ทีถ่กูกระท�า
การทารุณกรรม 

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

  (๒) คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
    ก�าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อธบิดกีรมการศาสนา อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ผูอ้�านวยการองค์การสวนสตัว์ เป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดี 
กรมปศสุตัว์เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)

   อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
   เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางทีส่ร้างความตระหนกัในการป้องกัน

การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกนัการทารณุกรรมสัตว์และการจัดสวสัดภิาพสตัว์ และเสนอความเหน็ในการออกประกาศตาม
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กฎหมายนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
และตดิตามการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎหมาย การพจิารณาวนิจิฉยัอุทธรณ์ ตลอดจนการปฏบิตักิารอืน่ใด 
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรอืตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอบหมาย (มาตรา ๘)

  (๓) สถานสงเคราะห์สัตว์ (มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๖)
    เพือ่สนบัสนนุการป้องกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว์ ก�าหนดให้ 

ผู้ซึ่งจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือ 
ไม่แสวงหาก�าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกนั มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีนเป็นสถานสงเคราะห์สตัว์ต่อนายทะเบยีนได้  
และเมื่อได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วให้สถานสงเคราะห์สัตว์น้ันอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว ์
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ และการอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งน้ี หากปรากฏภายหลังว่า 
สถานสงเคราะห์สตัว์ใดทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนไว้แล้ว ได้ด�าเนนิกจิกรรมในลกัษณะทางการเมอืงหรอืแสวงหาก�าไร 
หรอืรายได้มาแบ่งปันกนั กระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์หรอืไม่จดัสวสัดภิาพสตัว์ให้เหมาะสม  
ให้นายทะเบียนมีอ�านาจออกค�าส่ังเป็นหนังสือและก�าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติ 
ให้ถกูต้องและเหมาะสม และหากปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สตัว์ยงัคงไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด ก็ให้นายทะเบียนมีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้ 

  (๔) การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ (มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๐)
   ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

แต่หากเป็นการกระท�าดังต่อไปนี้ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
   - การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร
    - การฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจ�าหน่ายเน้ือสัตว์
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

    - การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
    - การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและ 

ไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
    - การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
    - การฆ่าสัตว์ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ป้องกันอันตรายแก่ชวีติหรือร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน
    - การกระท�าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซ่ึงเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพ 

การสตัวแพทย์โดยผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์หรอืผูซ้ึง่ได้รบัยกเว้นให้กระท�าได้โดยไม่ต้องขึน้ทะเบยีน 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา   

   - การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตราย 
ต่อสัตว์หรือการด�ารงชีวิตของสัตว์

    - การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น
    - การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ
    - การกระท�าอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่
   อ�านาจหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ในการปฏบิติัหน้าทีก่ฎหมายก�าหนดให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ (ก) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาเพือ่ประกอบการพจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมาย (ข) เข้าไปในสถานทีใ่ด ๆ  เพ่ือด�าเนนิการตรวจสอบ 
การทารณุกรรมสัตว์ (ค) ส่ังให้หยดุซึง่ยานพาหนะเพือ่ด�าเนินการตรวจสอบการทารณุกรรมสตัว์ ยดึหรอื
อายดัสตัว์หรอืซากของสตัว์ทีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่าถกูฆ่าหรอืถูกทารณุกรรม รวมทัง้เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิเพือ่เป็นพยานหลกัฐานในการด�าเนนิคด ีและ (ง) น�าสตัว์ทีถ่กูทารณุกรรม 
ไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษา
หรือช่วยเหลือ (มาตรา ๒๕)

   อ�านาจในการสั่งฆ่าสัตว์ ในกรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจาก
การเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็สาหสัและสตัวแพทย์เหน็ว่าการให้สตัว์มชีวีติอยูต่่อไปจะได้รบัความทกุข์ทรมาน
จนเกินสมควร ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจสัง่ให้ฆ่าสตัว์น้ันได้ แต่การฆ่าสตัว์น้ันจะต้องด�าเนินการ
โดยสตัวแพทย์ และในกรณทีีสั่ตว์นัน้มเีจ้าของกต้็องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของสตัว์ด้วย (มาตรา ๒๗)

  (๖) บทก�าหนดโทษ 
   ก�าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนกระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร

ตามมาตรา ๒๐ ต้องรับโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (มาตรา ๓๑)
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   ในกรณทีีศ่าลได้พิพากษาลงโทษผูท่ี้กระท�าการทารณุกรรมตามมาตรา ๓๑ แล้ว 
หากศาลเหน็ว่าการให้สตัว์นัน้ยงัอยูใ่นความครอบครองของเจ้าของหรือของผูก้ระท�าความผดินัน้ต่อไป 
สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งห้ามมิให้
เจ้าของหรือผู้กระท�าความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ 
เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป (มาตรา ๓๓)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ มีความสามารถในการรับรู้ความสุข  

ความทกุข์ ความเจบ็ปวด และความต้องการตามธรรมชาตเิช่นเดยีวกับมนุษย์ การทีส่ตัว์ถกูกระท�าทารณุกรรม
โดยมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐจึงท�าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถเรียกร้อง 
สิทธิใด ๆ ได้ ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสัตว์มิให้ถูกทารุณกรรมขึ้น 

 ส�าหรบัประเทศไทยซึง่ถอืเป็นสงัคมเกษตรกรรมนัน้ วถิชีวีติของคนไทยจงึเกีย่วข้องและผกูพนั 
กับสัตว์ตลอดมา จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ 
ซึง่กค็อืกฎหมายลกัษณอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา บทบญัญตัิ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ก็ได้รับการบัญญัติไว้ แต่อยู่ในส่วนลหุโทษ มาตรา ๓๘๑ 
ถงึมาตรา ๓๘๒ ซึง่เป็นการบญัญตัไิว้ในฐานะความผดิหนึง่ทางอาญา จนกระทัง่ได้มกีารตราพระราชบัญญตัิ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะอันเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครองสัตว์

 ๒.๑ สัตว์ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเภทของสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองพระราชบัญญัติ
ฉบบันีค้อื “สตัว์” ตามบทนยิามในมาตรา ๓ อนัได้แก่ สตัว์เลีย้งไว้เพือ่เป็นสตัว์บ้าน สัตว์เลีย้งเพือ่ใช้งาน 
สัตว์เล้ียงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เล้ียงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อ 
ใช้ในการแสดง หรือสตัว์เล้ียงเพือ่ใช้ในการอ่ืนใด ไม่ว่าจะมเีจ้าของหรอืไม่กต็าม และให้หมายความรวมถึง
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด ซ่ึงก็คือ กระรอกหลากสี (Callosciurus  
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

f inlaysonii) นกเขาชวา (Geopelia striata) ลกูผสมสตัว์ตระกูลเสอื (Hybrid tiger in Felidae family) 
หมูป่า (Sus scrofa) และอีเห็นข้างลายหรืออีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) ด้วย 
ทัง้น้ี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก�าหนดสตัว์ทีอ่าศัยอยูใ่นธรรมชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑๖

 ๒.๒ การทารุณกรรมสัตว์ พระราชบญัญตัฉิบับน้ีได้ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า “การทารณุกรรม” 
ไว้ในมาตรา ๓ โดยหมายถึงการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าที่ท�าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่า 
ทางร่างกายหรอืจติใจ ได้รบัความเจบ็ปวด ความเจบ็ป่วย ทพุพลภาพ หรอือาจมผีลท�าให้สตัว์นัน้ตาย และ
ให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ ใช้สตัว์ประกอบกามกจิ ใช้สตัว์ท�างานจนเกนิสมควรหรอืใช้ให้ท�างานอนัไม่สมควรเพราะเหตทุี ่
สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ ซึ่งมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง 

  นอกจากนี ้ในมาตรา ๒๐ ยงัก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัว์ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ได้ก�าหนดยกเว้นให้การกระท�าตามมาตรา ๒๑ (๑) – (๑๑) ไม่ถือว่าเป็น 
การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ได้แก่ 

   (๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารเท่านั้น
   (๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์
   (๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาด
   (๔) การฆ่าสัตว์ในกรณทีีส่ตัวแพทย์เหน็ว่าสตัว์ป่วย พกิาร หรอืบาดเจ็บและไม่สามารถ 

เยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
   (๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา เช่น วัฒนธรรมประเพณี

ของชาวล่าหูหรือมูเซอ ที่จะมีการฆ่าหมูด�าเพื่อบูชาเทพเจ้าในวันปีใหม่ หรือฆ่าหมูเพื่อสังเวยแก่ผี 
ที่กลางลานใหญ่ของหมู่บ้านกรณีมีการหย่าร้าง 

   (๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย
ของมนษุย์หรอืสตัว์อืน่ หรอืป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกิดแก่ทรพัย์สนิ ทัง้น้ี เพือ่เป็นการป้องกันอันตราย
แก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ ป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของสัตว์ และป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดจากทรัพย์สินจากสัญชาตญาณของสัตว์

  (๗) การกระท�าใด ๆ  ต่อร่างกายสตัว์ซึง่เข้าลกัษณะของการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
   (๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

หรอืการด�ารงชีวิตของสตัว์ ทัง้นี ้ การตดัอวยัวะบางส่วนของสตัว์น้ันย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์หลายประการ 
เช่น เพือ่การดแูลความสะอาด เพือ่ป้องกนัโรค เพือ่ความสวยงาม เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ หรอืเพือ่
ความสะดวกในการเลี้ยงดู

   (๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การชนไก่ การชนวัว 
การกัดปลา ซึ่งถือเป็นประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

  ๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

        (๑๐) การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ
        (๑๑)  การกระท�าอืน่ใดทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ๒.๓ บทก�าหนดโทษ โทษของการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นถูกก�าหนด

ไว้ใน มาตรา ๓๑ ของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื ต้องรบัโทษจ�าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ซ่ึงประเดน็เรือ่งอตัราโทษน้ีเป็นประเดน็ทีถ่กูวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงูในสงัคมเนือ่งจาก
มีการน�าอตัราโทษของการทารณุกรรมสตัว์ไปเปรียบเทยีบกับอัตราโทษฐานท�าร้ายร่างกายตามประมวล
กฎหมายอาญา๗  ซึง่มีอตัราโทษทีต่�า่กว่า ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นเรือ่งของการบงัคบัใช้กฎหมายทีอ่าจเกิดข้ึนจาก
การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเข้าใจในสาระส�าคญัและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
อาจเกิดขึ้นจากปัญหาความเชื่อของสังคมไทยที่ยังคงมองเห็นว่าสัตว์เป็นทรัพย์สิน เป็นเครื่องเล่นหรือ
กีฬา เป็นอาหาร เช่น การบริโภคเนื้อสุนัข หรือความเชื่อเรื่องการปล่อยสัตว์เป็นทานซึ่งมีผลท�าให้สัตว์
ถูกน�ามากักขังด้วยความทุกทรมานเป็นจ�านวนมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อความรู้ความเข้าในหลักกฎหมาย
และเจตนารมณ์ของกฎหมายยงัคงเป็นปัญหา จึงน�าไปสูก่ารปฏบิติัตามกฎหมายอย่างไม่ถกูต้อง คอืเมือ่
ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓.	บทสรุป
 ส�าหรับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี ้

มขีึน้เพือ่แก้ไขปัญหาการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ ให้สตัว์ได้รบัการคุม้ครองตามธรรมชาต ิ
ของสตัว์อย่างเหมาะสม ซึง่ถอืเป็นการปฏริปูการคุ้มครองสตัว์ในประเทศไทยครัง้ส�าคญั อกีทัง้ยงัสอดคล้อง 

  ๗ประมวลกฎหมายอาญา
   “มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท�าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานท�าร้าย
ร่างกาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
  “มาตรา ๓๙๑ ผู้ใดใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”.
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มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย

กบักฎหมายและแนวคดิของนานาอารยประเทศ และยงัส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกิจสามารถลดมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นั้นนอกจากจะต้อง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สมควรที่จะน�ามาตรการอื่นมาใช้ควบคู่กันไป เช่น มาตรการทางสังคม ไม่ว่า
จะเป็นการปลูกจิตส�านึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสัตว์ในฐานะสิ่งมีชีวิต หรือการ
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงผลเสียของการทารุณกรรมสัตว์ประกอบด้วย จึงจะเป็นหนทางการป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์ที่ครบถ้วนและยั่งยืน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๒171

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
“การเล่นแชร์” น้ัน เป็นที่รู ้จักกันดีในหมู ่ผู ้คนของสังคมไทยทุกระดับ  

โดยส่วนใหญ่จะเล่นกันในหมู่คนที่ใกล้ชิดหรือรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะต้อง
อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันพอสมควร ทั้งน้ีเพราะการเล่นแชร์นั้นท�าให ้
คนกลุ่มหนึง่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้โดยไม่ต้องอาศยัสถาบนัการเงนิ หรือ
การกู้เงินนอกระบบซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก และคนอีกกลุ่มหน่ึงสามารถได้รับ 
ผลตอบแทนจากการเล่นแชร์นัน้มากกว่าท่ีจะได้รบัจากสถาบนัการเงนิ แต่อย่างไรกต็าม 
ในการเล่นแชร์นัน้บางครัง้ก็มคีวามเสีย่งเน่ืองจากนายวงแชร์ (เท้าแชร์) ทีเ่ป็นผูร้วบรวม
เงินจากลูกแชร์ในแต่ละงวดนั้น มักจะโกงหรือเชิดเงินเหล่านั้นหนีหายไป รวมทั้งกรณี
สมาชิกลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงินแชร์ตามท่ีก�าหนดกันไว้ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ  
ว่ามีการโกงแชร์กัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่าการเล่นแชร์นั้นจะเป็นความผิดตาม
กฎหมายใดหรือไม่  อย่างไร และในกรณีที่มีการโกงแชร์กันเกิดขึ้น ใครเป็นผู้เสียหาย
และสามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีกันได้หรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเล่นแชร์นั้น จะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร    

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง  
“การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่” ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ผูอ่้านได้รบัทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการเล่นแชร์ และการฟ้องร้องด�าเนินคดใีนกรณี
ทีม่กีารโกงแชร์กนัเกดิขึน้ ตามแนวค�าพพิากษาของศาลฎกีา ตลอดจนกรณกีารเล่นแชร์ 
ของข้าราชการในส่วนราชการนั้นจะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ ดังนี้ 

กำรเล่นแชร์เป็นควำมผดิต่อ
กฎหมำยหรอืไม่
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   ๑พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔. 

   ๒สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.

๑.	 ควำมหมำยของกำรเล่นแชร์
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมาย

ค�าว่า “แชร์” หมายถึง การลงหุ้นเป็นจ�านวนเงินและตามวาระที่ก�าหนดแล้วประมูล
ว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นท่ีให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบ
จ�านวนผู้เล่น, เรียกการลงหุ้นเช่นนั้นว่าเล่นแชร์  

  “การเล่นแชร์” ในทางกฎหมาย หมายความว่า การทีบ่คุคลตัง้แต่สามคน
ขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด 
รวมเข้าเป็นทนุกองกลางเป็นงวด ๆ  เพือ่ให้สมาชกิวงแชร์หมุนเวยีนกันรบัทนุกองกลาง
แต่ละงวดนัน้ไปโดยการประมูลหรอืโดยวธิอ่ืีนใด และให้หมายความรวมถงึการรวมทนุ
ในลักษณะอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงด้วย๑ ดังนั้น จึงอาจมี
การแข่งขันกันประมูลเงินทุนกองกลางโดยการให้ดอกเบ้ีย  
หากสมาชิกในวงแชร์คนใดเสนอให้ดอกเบี้ยสูงสุดในการประมูล
ทนุกองกลางในงวดนัน้กมี็สิทธิได้รบัเงนิทนุกองกลางในงวดน้ันไป

 ในกรณีที่นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์ท่ีฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายถือว่านายวงแชร์มีความผิดตามกฎหมาย 
แต่ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกวงแชร์หลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้อง 
ใช้เงินแก่สมาชิกที่ยังไม่ได้ประมูลแชร์จากทุนกองกลางนั้น  
ดังตัวอย่างค�าพิพากษา ดังนี้  

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐/๒๕๔๓๒ พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖  ห้ามมิให้บคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้สิทธิแก่สมาชิก
วงแชร์ฝ่ายเดียวที่จะฟ้องคดี หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มี 
การเล่นแชร์ที่ฝ่าฝืน มาตรา ๖ ไว้เท่าน้ัน ส่วนสมาชิกผู้เข้าเล่นแชร์ด้วยกันหาได้มี
บทบัญญตัห้ิามเล่นแชร์เกนิกว่าจ�านวนท่ีก�าหนดไม่ ทัง้การเล่นแชร์เป็นสญัญาเกิดจาก
การตกลงกนัระหว่างผู้เล่นทีจ่ะช�าระเงนิให้แก่ผูป้ระมลูแชร์ได้ จึงมผีลผกูพนัและบงัคับ
กนัได้ตามกฎหมาย การทีผู่เ้ล่นซึง่เป็นผูป้ระมลูแชร์ไปได้ก่อนน�าเชค็ของจ�าเลยมาช�าระ
ให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประมูลแชร์ได้ การช�าระหนี้ค่าแชร์ดังกล่าวจึงหาเป็นการต้องห้าม 
ชัดแจ้งโดยกฎหมายไม่ 

๒.	ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรเล่นแชร์	พ.ศ.	๒๕๓๔   
 ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับการเล่นแชร์นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการกระท�าความผิดไว้ โดยขอน�า
เสนอเฉพาะประเด็นส�าคัญ ๆ ดังนี้ 
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   ๓พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗.  

     ๔พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๙.

 ๒.๑ ความผดิฐานเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์ทีฝ่่าฝืนมาตรา ๖ 
  พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ก�าหนดว่า  

ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ท่ีมีลักษณะ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจ�านวนวงแชร ์
รวมกันมากกว่าสามวง

  (๒) มีจ�านวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน
  (๓) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า

จ�านวนที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง
  (๔) นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิท่ีจะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ 
ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้ท่ีสัญญาว่าจะใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้
มีการเล่นแชร์ด้วย

  แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในมาตรา ๖ นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การทีส่มาชกิวงแชร์จะฟ้องคดีหรอืใช้สทิธเิรยีกร้องเอากบันายวงแชร์หรอืผูจ้ดัให้มี
การเล่นแชร์๓  

  ส�าหรบัโทษของผูก้ระท�าความผดิน้ันได้ก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ ว่า 
“ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

 ๒.๒ ความผิดฐานโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมในการ 
เล่นแชร์ตามมาตรา ๙

  ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก�าหนดห้ามมิให้
ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท๔  

  โดยส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่า  
ในปัจจุบันมีบุคคลโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมเล่นแชร์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่เรียกว่ากันว่า “แชร์ออนไลน์”  
ซึ่งแพร่หลายในกลุ่มบุคคลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การชี้ชวนให้
มกีารเล่นแชร์ออนไลน์ดงักล่าวน้ี เข้าข่ายเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ 
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พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๙ ที่ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
ในการเล่นแชร์ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท นอกจากนี ้
ยังอาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 

 ลักษณะของแชร์ออนไลน์ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่หนึ่ง คือ การเล่นแชร์ออนไลน์ท่ีมีพฤติการณ์แบบขอกู้หนี ้

นอกระบบ กล่าวคอื เท้าแชร์หรือนายวงแชร์ จะเชญิชวนเพือ่น ๆ  จากกลุม่เฟซบุก๊มาตัง้
เป็นกลุม่ไลน์ ทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มืเงนินอกระบบแอบแฝงแชร์ออนไลน์ ซึง่มลีกัษณะ
เป็นการเล่นแชร์ในระยะสัน้ ๆ  ทีป่ระกาศเปิดวงแชร์ โดยเงนิทีป่ระมลูเป็นเงนิของเท้าแชร์ 
และให้สมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอเงินดอกเบี้ยที่สูงพร้อมก�าหนดการส่งเงิน
ดอกเบี้ยและเงินต้นที่แน่นอน ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัต ิ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐๕ ได้  

 รูปแบบที่สอง คือ การเล่นแชร์ออนไลน์แบบ 
แชร์ทั่วไปแต่อาศัยสื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีพฤติกรรม
เข้าข่ายเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง โดยมกีารตัง้กลุม่เชญิชวน
เพื่อนจากเฟซบุ๊กมาต้ังกลุ่มในไลน์ ซึ่งมีสมาชิกจ�านวนมากจึงตั้ง
เป็นหลายวง มกี�าหนดส่งเงนิเป็นงวด แต่ละงวดเท่ากันตามจ�านวน
สมาชิกที่เล่น และมีการเก็บค่าดูแลวงแชร์ เมื่อสมาชิกส่งเงินงวด
ให้ตามก�าหนดพร้อมทั้งประมูลหรือเปียแชร์ โดยเสนอดอกเบี้ยที่สูงที่จะจ่ายใน 
งวดต่อไป ผูใ้ห้ดอกเบีย้สงูสดุจะได้รบัเงนิกองกลางไป แต่เท้าแชร์ไม่ส่งเงนิให้แก่สมาชกิ
ที่ประมูลได้ตามจ�านวนของวงเงินที่ก�าหนดไว้ที่จะจ่ายในงวดต่อ ๆ ไป หรือเท้าแชร์
หลอกลวงโดยไม่มีการประมูลจริง เท้าแชร์แค่อ้างว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นเพื่อ
เท้าแชร์จะได้เงนิจากสมาชิก ส่งผลให้สมาชกิทีร่่วมเล่นแชร์ดงักล่าวนัน้เกดิความเสยีหาย
ต่อทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก๖

 ส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น  
เป็นความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย ดังตัวอย่างตามค�าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้ 

 ค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่๒๙๒๖/๒๕๔๔๗ เงนิค่าแชร์แต่ละงวดทีผู่เ้สยีหาย
ทัง้สบิเอด็และโจทก์ร่วมส่งให้จ�าเลย เม่ือผูใ้ดประมลูแชร์ได้ก็จะตกได้แก่ผู้น้ัน กรรมสทิธ์ิ
ในเงินท่ีส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายท้ังสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมต่อไปอีกและหาก 
ผู้เสียหายทัง้สิบเอด็และโจทก์ร่วมไม่สามารถประมลูแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลกิไม่ว่าด้วย

   ๕ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป. 

     ๖สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/257329 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.  

     ๗สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.
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เหตุใด จ�าเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็ต้องรับผิดแทน ซึ่งเป็นความผิดในทางแพ่ง 
จ�าเลยไม่มีความผิดฐานยักยอก

 ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ บัญญัติไว ้
แต่เพียงว่า ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจ�านวน 
วงแชร์รวมกนัมากกว่าสามวงเท่าน้ันมไิด้บญัญติัว่าจะต้องจัดให้มกีารเล่นแชร์ทีม่ากกว่า 
สามวงดังกล่าวขึ้นมาพร้อม ๆ กันในวันเดียวกัน จึงจะเป็นความผิด เมื่อจ�าเลยจัดให้มี
การเล่นแชร์โดยมีจ�าเลยเป็นนายวงแชร์ในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่าสามวงจึงเข้า 
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖

  โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ แต่ความผดิ
ตามพระราชบญัญัติการเล่นแชร์ เป็นความผดิทีร่ฐัเท่าน้ันเป็นผูเ้สยีหาย ราษฎรไม่เป็น
ผูเ้สยีหาย โจทก์ร่วมคงเป็นผูเ้สยีหายและเข้าเป็นโจทก์ร่วมกบัพนักงานอัยการได้เฉพาะ
ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ เท่าน้ัน ไม่เป็นผูเ้สยีหายและไม่มสีทิธิ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 จ�าเลยเป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวม ๗ วง จ�าเลยรวบรวมเงิน
จากผู้เสียหายและโจทก์ร่วมซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์ไปแล้วหลายงวด จ�าเลยจัดให้มีการ
ประมลูแชร์ไปแล้วหลายงวด โดยสถานทีจั่ดประมลูแชร์คือทีร้่านของจ�าเลย การประมลูแชร์ 
ตามวาระมีไปแล้วหลายครั้ง ผู้ที่ประมูลแชร์ได้ต่างก็ได้รับเงินไปแล้ว และตามค�าฟ้อง
โจทก์ ผู ้เสียหายและโจทก์ร่วมยังไม่เคยประมูลแชร์ได้จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
เงนิกองกลางทีจ่�าเลยรวบรวมไป เงนิค่าแชร์แต่ละงวดทีผู่เ้สยีหายและโจทก์ร่วมส่งให้จ�าเลย
ไปแล้ว เม่ือผู้ใดประมูลแชร์ได้ก็ย่อมจะตกได้แก่ผู้นั้นไป กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งไปแล้ว
มิได้เป็นของผู้เสียหายและโจทก์ร่วมต่อไปอีก และหากผู้เสียหายและโจทก์ร่วม 
ไม่สามารถประมูลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลกิไม่ว่าจะด้วยเหตใุดกต็าม จ�าเลยในฐานะท่ีเป็น
เจ้ามือแชร์ก็จะต้องรับผิดแทน ความรับผิดในกรณีเช่นน้ีเป็นความผิดในทางแพ่ง  
ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจ�าเลยยักยอกเงินของผู้เสียหายและโจทก์ร่วม

 แมต้ามฟ้องจะปรากฏว่าวันเวลาที่โจทก์อา้งว่าจ�าเลยจดัให้มีการเล่นแชร์
แต่ละวงจะแตกต่างกันอยู่ และไม่มีวันใดมีการเริ่มเล่นแชร์ขึ้นใหม่พร้อมกันถึง ๓ วง 
กต็าม แต่ตามพระราชบญัญตักิารเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ บญัญตัไิว้แต่เพยีงว่า 
ห้ามมใิห้บคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจัดให้มกีารเล่นแชร์มจี�านวนวงแชร์รวมกนั
มากกว่าสามวงเท่าน้ัน มิได้บัญญัติว่าจะต้องจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มากกว่าสามวง 
ดังกล่าวขึ้นมาพร้อม ๆ กันในวันเดียวกัน จึงจะเป็นความผิด เมื่อแชร์ที่จ�าเลยจัดให้มี
การเล่นทั้งหมดซึ่งมีจ�าเลยเป็นนายวงแชร์อยู่มีจ�านวนรวมกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
มากกว่า ๓ วง ตามที่จ�ากัดจ�านวนไว้ในกฎหมาย ย่อมต้องถือว่าการกระท�าของจ�าเลย
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖ 
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   ๘ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อ่ืน หรือซ่ึงผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวม 

อยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ผู้น้ันกระท�าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ...”.

   ๙สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/search เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.

 พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระราชบัญญัต ิ
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒ ประกอบมาตรา ๙๑  ส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ  
การเล่นแชร์เป็นความผดิทีร่ฐัเท่านัน้เป็นผูเ้สยีหาย ราษฎรไม่เป็นผูเ้สยีหาย โจทก์ร่วม 
คงเป็นผู้เสียหายและเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๕๒๘ เท่านัน้ ไม่เป็นผู้เสียหายและไม่มีสทิธิเข้าร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังานอยัการ 
ในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วม 
ในข้อหาตามพระราชบญัญตักิารเล่นแชร์ จึงเป็นการไม่ชอบ แม้จะไม่มคีูค่วามฝ่ายใด 
ยกปัญหาดงักล่าวขึน้อทุธรณ์และฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบเรยีบร้อย  
ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง 

๓.	ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
 ในกรณทีีน่ายวงแชร์จดัให้มกีารเล่นแชร์มากกว่า ๓ วง 

หรือมีสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน นอกจากจะเป็น 
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ�าท้ังปรับแล้ว ในกรณีที่มีการแอบอ้างชื่อสมาชิกในการ
ประมูลเงินทุนกองกลางยังเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ อีกด้วย ดังตัวอย่างตามค�าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้   

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๓๙/๒๕๔๗๙   โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ�าเลย 
ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์จดัให้มกีารเล่นแชร์ จ�านวนสมาชกิวงแชร์รวมกัน
ทั้ง ๕ วง มี ๓๕ คน ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว เพราะองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๖ (๑) (๒) ห้ามมิให้บุคคล
ธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรอืจดัให้มีการเล่นแชร์ทีม่จี�านวนวงแชร์รวมกันมากกว่า ๓ วง 
หรือมีจ�านวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน ส่วนบัญชีรายชื่อผู้เสียหายจ�านวน 
๒๘ คน นั้น เป็นรายชื่อของสมาชิกวงแชร์ที่ถูกจ�าเลยฉ้อโกงในการเล่นแชร์ทั้ง ๕ วง 
มิใช่จ�านวนสมาชิกวงแชร์ทัง้ ๕ วงรวมกนั ฟ้องของโจทก์จงึครบองค์ประกอบความผดิ
ตามมาตรา ๖ (๑) (๒) แล้ว

  โจทก์บรรยายฟ้องถงึการกระท�าของจ�าเลยว่าได้กระท�าการเป็นนายวงแชร์ 
จัดให้มีการเล่นแชร์ถึง ๕ วง นับแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม 
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สารพันปัญหากฎหมาย

ม.ค. - ก.พ. ๖๒177

  ๑๐ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ

ท�าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”.

  ๑๑ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา ๓๙๑ บญัญตัวิา่ “เม่ือคูส่ญัญาฝา่ยหนึง่ไดใ้ชส้ทิธเิลกิสญัญาแลว้ คู่สญัญาแตล่ะฝา่ย 

จ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

  ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

    สว่นท่ีเปน็การงานอันไดก้ระท�าใหแ้ละเปน็การยอมใหใ้ชท้รพัยน์ัน้ การทีจ่ะชดใชค้นื ทา่นใหท้�าไดด้ว้ยใช้เงนิตามควรค่าแหง่การ 

นั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีก�าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

  การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่”.

๒๕๔๒ โดยมีจ�านวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน อันเป็นการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ (๑) (๒) แล้ว และ
ต่อมาจ�าเลยยงัได้กระท�าความผดิฐานฉ้อโกง๑๐ ผูเ้สยีหายทัง้ ๒๘ คน ด้วยการหลอกลวง 
ว่ามีสมาชิกวงแชร์รายอื่นประมูลเงินทุนกองกลางโดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่า 
ผู้เสียหายแต่ละคนท่ีเข้าร่วมประมูล จึงต้องรวบรวมเงินทุนกองกลางไปให้แก่สมาชิก 
ผูน้ัน้ และบางงวดจ�าเลยกแ็อบอ้างชือ่สมาชกิวงแชร์บางรายเข้าประมลูเงนิทนุกองกลาง
โดยเสนอดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่าผู้เสียหายที่เข้าร่วมประมูล จนกระทั่งจ�าเลยได ้
เงินทุนกองกลางไปเสียเอง การกระท�าของจ�าเลยในส่วนนี้แยกต่างหากจากการเป็น 
นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 
เป็นการหลอกลวงแอบอ้างสทิธขิองสมาชกิวงแชร์คนอืน่ เป็นการกระท�าต่างฐานความผดิ
ด้วยเจตนาที่ต่างกัน การกระท�าของจ�าเลยจึงเป็นการกระท�าความผิดหลายกรรม 
ต่างกันมิใช่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องครบ 
องค์ประกอบความผิดแต่ละฐานแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขัดแย้งกัน 

๔.	ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
 ในระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์แต่ละคนจะต้องช�าระเงินให้นายวงแชร์

เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้ เมื่อมีการเลิกสัญญาเล่นแชร์กันแล้ว  
ทั้งนายวงแชร์และลูกวงแชร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้
กลบัคนืสูฐ่านะดงัทีเ่ป็นอยูเ่ดมิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๓๙๑๑๑ 

กล่าวคอื ลกูวงแชร์ผูป้ระมลูแชร์ได้แล้วจะต้องคนืเงนิท่ีได้รบัไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอืน่ ๆ 
ที่ยังไม่ได้ประมูล โดยนายวงแชร์ยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการคืนเงินดังกล่าวจนกว่า
ลูกวงแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูลจะได้รับเงินคืนครบตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ แม้จะเป็นการ 
สั่งจ่ายเช็คในการส่งใช้เงินทุนกองกลางก็สามารถบังคับได้หาเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมายไม่
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 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๖๕/๒๕๔๙ ระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์
แต่ละคนต้องช�าระเงินให้นายวงแชร์เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู ้ประมูลแชร์ได้  
เม่ือมีการเลิกสัญญาเล่นแชร์กนัแล้ว ทัง้นายวงแชร์และลกูวงแชร์ซ่ึงถอืว่าเป็นคู่สัญญา
แต่ละฝ่ายจ�าต้องให้อกีฝ่ายหนึง่ได้กลบัคืนสูฐ่านะดังทีเ่ป็นอยูเ่ดิมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้แล้วจะ
ต้องคนืเงนิทีไ่ด้รบัไปให้แก่ลกูวงแชร์คนอืน่ ๆ ทีย่งัไม่ได้ประมลู โดยนายวงแชร์ยงัมหีน้าที ่
รบัผิดชอบในการคนืเงินดังกล่าวจนกว่าลกูวงแชร์ทีย่งัไม่ได้ประมลูจะได้รับเงนิคืนครบ
ตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ 

 จ�าเลยในฐานะนายวงแชร์จึงยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินที่ลูกแชร์
ผู้ประมูลได้แล้วคืนเงินที่ได้รับไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอ่ืน ๆ ที่ยัง 
ไม่ได้ประมลูจนกว่าลกูวงแชร์ทีย่งัไม่ได้ประมลูจะได้รบัเงินคนืครบ
ตามจ�านวนที่มีสิทธิได้ เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับเงินคืนไม่ครบจ�าเลย
จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งเจ็ด

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๓/๒๕๔๕ จ�าเลยซึ่งเป็น
ผู้ประมูลแชร์ไปได้แล้วมีหน้าที่ผูกพันตามข้อตกลงต้องส่งเงินคืน
โดยสั่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้ หรือสั่งจ่ายเช็ค
พิพาทมอบแก่ ป. หัวหน้าวงแชร์เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้  
ซึ่งถือว่าเช็คพิพาทนั้นมีมูลหนี้ต่อกันแล้ว เมื่อโจทก์ได้เช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คผู้ถือไว้ใน
ครอบครองไม่ว่าจะเป็นโดย ป. ส่งมอบให้เพื่อช�าระค่าแชร์ หรือโจทก์รับมาจากจ�าเลย
โดยตรงก็ตาม โจทก์ก็เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๙๐๔ การที่ต่อมานายวงแชร์หนีและแชร์วงนี้ล้ม โจทก์ย่อมหมดโอกาสที่จะ
ประมูลแชร์ได้ต่อไป โจทก์จึงชอบทีจ่ะเรยีกให้จ�าเลยช�าระหน้ีค่าแชร์ทีต้่องส่งคนืให้แก่
โจทก์ได้ทนัทเีมือ่วงแชร์ล้ม ดงันัน้ ตัง้แต่วนัทีแ่ชร์วงน้ีล้ม โจทก์ชอบทีจ่ะลงวันทีส่ัง่จ่าย
ในเชค็พพิาทและน�าไปเรยีกเกบ็เงินจากธนาคารได้ เพราะโจทก์เป็นผูท้รงโดยชอบด้วย
กฎหมาย และวันสั่งจ่ายที่ลงในเช็คพิพาทถือว่าเป็นวันที่ถูกต้องแท้จริง เมื่อเช็คพิพาท
เรียกเก็บเงินไม่ได้จ�าเลยผู้สั่งจ่ายจึงต้องรับผิดช�าระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๑๔ ประกอบมาตรา ๙๘๙ 

 การเล่นแชร์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งอันเกิดจากการตกลงกันระหว่าง
สมาชิกผู้เล่นซึ่งมีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย การช�าระหนี้ค่าแชร์จึงหาใช่ม ี
มูลหนีท่ี้ขดัต่อกฎหมายไม่ ส่วนการกูยื้มเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชนน้ันมกีารรบัเงนิ
และผู้กู้ยืมเงินตกลงว่าจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีการประมูลจ่าย 
ผลตอบแทนดังเช่นการเล่นแชร์ ทั้งการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็เป็นกรณี
ที่ก�าหนดดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนไว้แน่นอน ซึ่งอาจมีอัตราสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียในการกู้ยืมเงินของ
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สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ เมื่อการเล่นแชร์วงนี้เป็นการประมูลผลประโยชน์ที่จะให้
แก่สมาชิกลูกวงแชร์ด้วยกันที่มีจ�านวนมากหรือน้อยตามความต้องการของผู้ประมูล 
จงึไม่อยูใ่นข่ายเป็นความผดิตามพระราชก�าหนดการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ทัง้ในทางน�าสบืของจ�าเลยก็รบัว่าเมือ่จ�าเลยประมลูแชร์ได้ก็จะสัง่จ่ายเช็ค
มอบให้แก่ ป. นายวงแชร์ซ่ึงมใิช่นิตบิคุคล การเล่นแชร์วงน้ีจึงหาขดัต่อพระราชบญัญตัิ
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่ 

๕.	กรณีกำรเล่นแชร์ของข้ำรำชกำรและพนักงำนในองค์กร	
ของรัฐ

 เดิมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๘ เห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลงัได้เสนอเก่ียวกับการห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาล
เล่นการลงแชร์ โดยเหตุว่าการหาผลประโยชน์โดยวิธีการที่เรียกกันว่า “ลงแชร์,  
เล่นแชร์, ประมูลแชร์, เปียแชร์” หรือเรียกอย่างอื่นก็ตาม อันมีท�านองว่าคนหมู่หนึ่ง
เข้ากันจัดเป็นวงหนึ่ง ออกเงินเป็นรายเดือน ฯลฯ คนละเท่า ๆ กัน รวมเข้าเป็นเงิน
กองทุนกลาง แล้วผลัดกันชักกองทุนนั้นไปใช้สอยโดยเสียดอกเบี้ยถือล�าดับตามที่ใคร
จะเป็นผู้ประมูลให้ดอกเบีย้เป็นอตัราสงูสดุประจ�าเดอืน (หรอืระยะเวลาหน่ึง ๆ ) น้ัน บดัน้ี 
มข้ีาราชการและพนักงานขององค์การรฐับาลนิยมแพร่หลายกันขึน้อีก การทีข้่าราชการ
ไปร่วมวิธีการเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นได้ เพราะได้ใช้เงินเดือนไปลงทุน และเมื่อ
ประมูลดอกเบีย้สงูเพือ่ให้ได้เงนิไปใช้สอยแล้ว ในเดอืนต่อ ๆ  ไปก็ย่อมจะขาดแคลนเงนิ
ส�าหรับใช้สอย อันจะก่อให้เกิดคอร์รัปชันขึ้นได้ง่าย จึงเห็นควรห้ามข้าราชการและ
พนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์เสีย โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้
เล่นร่วมนัน้ควรห้ามทันท ีส่วนผูท้ีเ่ล่นร่วมอยูแ่ล้วให้ผูบ้งัคับบญัชาสัง่ให้มาจดทะเบยีน
และแจ้งก�าหนดเวลาที่จะเสร็จส้ินการเล่นร่วมของวงหนึ่ง ๆ ไว้ เมื่อถึงก�าหนดที่รับ 
จดทะเบียนไว้ก็ให้ยุติโดยเด็ดขาด๑๒  จึงถือได้ว่าในช่วงระยะเวลาตามที่ได้มีมติของ 
คณะรฐัมนตรอีอกมาห้ามมใิห้ข้าราชการเล่นแชร์น้ัน หากผูใ้ดฝ่าฝืนเล่นแชร์ต่อไปก็จะ
เป็นความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการได้ 

 ต่อมา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖ 
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ “เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการ
และพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์” โดยขอให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีสมควรปรับปรุงหรือยกเลิก ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่สามารถใช้บังคับได้กับสภาพ 
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันการเล่นแชร์ไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

  ๑๒หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๑๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๘ เรื่อง ห้ามข้าราชการและ

พนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์. 
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180จุ ล นิิ ติ

โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้การรับรองไว้ว่าเป็นสัญญาที่ไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถใช้บังคับคดีได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และส�านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรแีจ้งว่า มตคิณะรฐัมนตรีดงักล่าวไม่เกดิผล 
ในทางปฏิบัติ

 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบญัญติัการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตัง้แต่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซ่ึงก�าหนด
ให้การเล่นแชร์ของประชาชนทัว่ไปท่ีมิได้ด�าเนนิการเป็นธุรกจิสามารถกระท�าได้ ภายใต้ 
การก�ากับดแูลของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีสาระส�าคญัคือ ก�าหนดให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ได้ไม่เกนิ ๓ วง มีจ�านวน
สมาชิกวงแชร์รวมกันไม่เกิน ๓๐ คน และมีวงเงินรวมกันไม่เกินที่
ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง (๓๐๐,๐๐๐ บาท) ดงัน้ัน จึงเหน็สมควร
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานของ
องค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ เนือ่งจากไม่มผีลในทางปฏบิตัแิละ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรพีจิารณาแล้ว เหน็ชอบ
ด้วยกบัความเห็นของส่วนราชการดังกล่าว จงึได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๔๙๘ เรือ่ง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายและ
ระบบราชการ) ซึง่มรีองนายกรฐัมนตรี (นายวษิณ ุเครอืงาม) เป็นประธานกรรมการได้
พจิารณาเรือ่งดังกล่าวในคราวประชุมครัง้ท่ี ๑๓/๒๕๔๖ วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๖ แล้ว 
มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

 ประเด็นอภิปราย
 (๑) โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เห็นชอบเกี่ยวกับ

การห้ามข้าราชการและพนกังานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ เน่ืองจากขณะน้ัน
ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเล่นแชร์โดยเฉพาะ และเห็นว่าจะท�าให้เกิดผลกระทบกับ
การปฏบิตังิาน เช่น เกดิการแตกความสามคัค ีเป็นต้น ต่อมาในสมยัรฐับาลนายอานนัท์ 
ปันยารชุน ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ 
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�าหนดให้การเล่นแชร์ของประชาชนทัว่ไปทีม่ไิด้ด�าเนนิการ
เป็นธรุกจิสามารถกระท�าได้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ท�าให้ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องควบคมุ
หรือห้ามการเล่นแชร์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอีกต่อไป ประกอบกับปัจจุบัน 
การเล่นแชร์ไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถใช้
บังคับได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
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 (๒) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีในการประมวลมต ิ
คณะรฐัมนตรีพจิารณาแล้วเห็นว่า มมีติคณะรฐัมนตรีทีล้่าสมัย ซ่ึงควรได้รบัการทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกเสีย จึงได้แจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ 
มติคณะรัฐมนตรีที่สมควรจะด�าเนินการดังกล่าว โดยมีส่วนราชการหลายแห่งเสนอ 
ขอทบทวนปรับปรุงให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เก่ียวกับ 
การห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ โดยเห็นว่า 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสมควรด�าเนินการยกเลิกได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ 
การเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคบัโดยถกูต้องแล้ว การยกเลกิจงึน่าจะมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากไม่มีผลทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 มตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะท่ี ๗ เหน็ชอบ
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๕ มกราคม ๒๔๙๘) เก่ียวกับการห้ามข้าราชการและ
พนกังานขององค์การรฐับาลเล่นการลงแชร์ ตามทีส่�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชากวดขันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้หมกมุ่นหรือเอาใจใส่เกี่ยวกับ 
การเล่นแชร์ในสถานทีร่าชการจนเป็นเหตใุห้เสยีหายแก่ราชการ หรอืแตกความสามคัคี
หรือเป็นหน้ีสินโดยไม่สมควร ซ่ึงแม้จะไม่ผิดวินัยฐานเล่นแชร์ แต่ยังคงเป็นความผิด
ทางวนิยัและสามารถด�าเนินการทางวินัยตามกฎหมายหรอืระเบยีบท่ีมใีนฐานะอืน่ได้๑๓

 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ อนุมัติตามมต ิ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายและระบบ
ราชการ) 

บทสรุป  
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเล่นแชร์น้ันไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถเล่นได้ แต่ใน 
การเล่นแชร์นั้นก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก�าหนด
หลักเกณฑ์ส�าหรับนายวงแชร์ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในการเล่นแชร์นั้นแม้จะไม่เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่หากสมาชิกวงแชร์คนใดได้
กระท�าผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาในการเล่นแชร์นั้นก็อาจจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นการผิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ได้ ทัง้นี ้ตามทีไ่ด้ปรากฏเป็นข่าวทางสือ่มวลชนว่ามกีารโกงแชร์กันเกิดข้ึน หรอื
มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงกัน ก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นจ�านวนมาก 

  ๑๓หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์.
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การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่
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แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเล่นแชร์ในแต่ละวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมาชิกในวงแชร์สามารถได้รับเงินทุนกองกลางได้ครบทุกคน ผู้ที่มาร่วมเล่นแชร์ด้วย
กันนั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อสมาชิกในวงแชร์นั้นด้วย ทั้งนี้
เพราะการเล่นแชร์นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความไว้เน้ือเชื่อใจกันทุกฝ่าย หากทุกคนม ี
ความซือ่สตัย์สจุรติต่อกนัการเล่นแชร์ในแต่ละวงก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกเรยีบร้อย 
ทุกคนสามารถเล่นแชร์กันได้อย่างสบายใจ เพราะจะไม่เกิดกรณีการเบี้ยวแชร์หรือ 
โกงแชร์กนัอกีต่อไป ซึง่กจ็ะสมประโยชน์แก่ทกุฝ่ายทีจ่ะได้รบัเงนิทนุกองกลาง เพือ่เป็น
ทุนใช้จ่ายในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินในการด�าเนินชีวิตต่อไป
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

183

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 

 “ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” ซึ่งเป็นการประกอบกิจการค้าโดยเจ้าของ 
น�าเอารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนออกให้บุคคลเช่า และให้ค�ามั่นว่าจะขายรถยนต์หรือ 
รถจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเง่ือนไขที่ผู้เช่า 
ได้ใช้เงนิเป็นจ�านวนเท่านัน้เท่านีค้ราว แต่บางครัง้ก็ยงัไม่เป็นทีท่ราบกันโดยทัว่ไปว่า ธรุกิจประเภทนีน้ัน้
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย จนกระทั่งมีประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสญัญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่วบคมุสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งน้ี เพื่อคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากเงื่อนไข 
สัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม 
 คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับน้ีจึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�าคัญของประกาศ 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธุรกจิทีค่วบคมุ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระส�าคัญที่ต้องก�าหนดไว้ในสัญญา 
เช่าซื้อ และข้อห้ามก�าหนดในสัญญาเช่าซื้อ ตามล�าดับ ดังนี้ 
 ๑. บทนิยาม
          “ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้” หมายความว่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีรถประจ�าปี 
เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิง (ต่อรายการ) 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ ค่าปรับเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ 
ชนิดเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
    “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ” หมายความว่า เงินที่ 
ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อเพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวด 
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สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
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เช่าซือ้รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี แต่ทัง้น้ีไม่รวมถงึค่าตดิตามเอา
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนของผู้ให้เช่าซื้อ 
    “อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปี (Effective Interest Rate)” หมายความว่า อตัราดอกเบีย้
ส�าหรับสนิเชือ่เช่าซ้ือในลกัษณะของการคดิดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก เช่นเดยีวกับการค�านวณดอกเบีย้
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด
 ๒. สาระส�าคัญที่ต้องก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
          สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบธุรกิจท�ากับผู้บริโภค ต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอกัษรไม่เลก็กว่าสองมลิลเิมตร โดยมจี�านวนตวัอักษรไม่เกิน ๑๑ ตวัอกัษร
ใน ๑ นิ้ว และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระส�าคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
       (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ 
      ก. ยี่ห้อ รุ ่น หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง สภาพของรถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์ ว่าเป็นรถใหม่หรือรถใช้แล้ว และระยะทางที่ได้ใช้แล้ว โดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือ
ไมล์ รวมทั้งภาระผูกพันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) 
              ข. ราคาเงินสด จ�านวนเงนิจอง จ�านวนเงินดาวน์ ราคาเงนิสดส่วนท่ีเหลอื อัตราดอกเบีย้
คงทีต่่อปี (Flat Interest Rate) ในการค�านวณผลตอบแทนให้ระบุอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิต่อปี (Effective 
Interest Rate) จ�านวนงวดท่ีผ่อนช�าระ จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จ�านวนเงินค่าเช่าซื้อที่ผ่อนช�าระ 
ในแต่ละงวด จ�านวนค่าภาษมูีลค่าเพิม่ทีช่�าระในแต่ละงวด เริม่ช�าระค่างวดแรกในวนัที ่และช�าระค่างวด
ต่อ ๆ ไปภายในวันที่ 
             ค.  วิธีค�านวณจ�านวนเงินค่าเช่าซ้ือ จ�านวนค่าเช่าซือ้ จ�านวนดอกเบีย้ทีช่�าระ และจ�านวน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช�าระในแต่ละงวด 
             ง.  ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส�าหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย โดยให้แสดง 
รายละเอยีดเกี่ยวกับจ�านวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องช�าระ วัน เดือน ปี ที่ช�าระเงินค่างวดเช่าซื้อ จ�านวนเงิน
ค่าเช่าซื้อที่ช�าระในแต่ละงวด โดยแยกเป็นเงินต้น ดอกเบ้ียค่าเช่าซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจ�านวนเงิน 
ค่าเช่าซื้อคงค้าง โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รวมทั้งจ�านวนส่วนลดที่ผู้เช่าซื้อจะได้รับ 
ตาม (๑๐) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อส่งมอบให้ผู้เช่าซื้อพร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ 
            จ. อตัราค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหน้ีค่าเช่าซือ้ท่ีคณะกรรมการ 
ก�ากับการทวงถามหนีป้ระกาศก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี โดยให้ระบวิุธีการคดิค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาเช่าซื้อ
     ในกรณทีีย่งัไม่มปีระกาศของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหน้ี ผูใ้ห้เช่าซือ้มสีทิธเิรยีก
เก็บค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนีค่้าเช่าซือ้ได้เพยีงเท่าทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้ใช้จ่ายไปจรงิ 
โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง  
เพิ่มขึ้นในภายหลังได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก�าหนดให้กระท�าเช่นว่านั้นได้
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       (๒) กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีเช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อ 
ได้ช�าระเงินค่าเช่าซ้ือครบถ้วน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู ้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ โดยผู้เช่าซื้อต้องช�าระ 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บ 
             ผู้ให้เช่าซ้ือต้องด�าเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ให้เป็นชื่อ
ของผู้เช่าซือ้ภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้รับเอกสารทีจ่�าเป็นส�าหรับการจดทะเบยีนครบถ้วน
จากผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถท�าการจดทะเบียนโอนได้โดยมิใช่เป็นความผิด
ของผู้ให้เช่าซื้อ 
                  หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมเสียเบี้ยปรับโดยค�านวณจาก
มูลค่าเช่าซื้อ ในอัตราเท่ากับอัตราเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซ้ือต้องช�าระในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซ้ือ 
และถ้าผู้เช่าซื้อด�าเนินคดีทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับ ผู้ให้เช่าซ้ือต้องรับภาระ 
ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพียงเท่าที ่
ผู้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
       (๓) กรณผีูใ้ห้เช่าซือ้ประสงค์จะน�าเงินค่างวดของผู้เช่าซือ้ท่ีได้ช�าระแล้วในงวดต่อมาเพือ่
หักช�าระเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซ้ือต้องช�าระในแต่ละงวด ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ ค่าเบี้ยปรับช�าระค่างวดล่าช้า ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้เช่าซือ้ทราบก่อนภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีผู่เ้ช่าซือ้ได้รบัแจ้ง หากผูใ้ห้เช่าซ้ือไม่มหีนงัสอื
ดงักล่าว ผูใ้ห้เช่าซือ้ไม่มีสทิธนิ�าเงนิค่างวดต่อมานัน้มาหกัช�าระค่าใช้จ่ายดงักล่าว และผูใ้ห้เช่าซือ้จะถอืว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อที่น�ามาช�าระเต็มจ�านวนในงวดนั้นไม่ได้ 
       กรณีผู้ให้เช่าซ้ือได้หักเงินค่างวดเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้เช่าซื้อน�าเงินในส่วนที่ขาดของค่างวดเช่าซื้อมาช�าระให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อ
ได้รบัหนังสอืดงักล่าว หากผู้เช่าซือ้มไิด้ช�าระเงนิส่วนทีข่าดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่า
ผู้เช่าซื้อผิดนัดเฉพาะเงินค่างวดเช่าซื้อบางส่วนที่ยังมิได้ช�าระนั้น
       (๔) ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมี
หนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช�าระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้
       (๕)  เมือ่สญัญาเช่าซือ้สิน้สดุลงไม่ว่ากรณใีด ๆ  และผูใ้ห้เช่าซ้ือได้กลบัเข้าครอบครองรถยนต์ 
หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ก่อนน�ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธี
ขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ด�าเนินการดังต่อไปนี้
                 ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้
ผูเ้ช่าซือ้ใช้สิทธซิือ้ก่อนได้ตามมูลหนีส่้วนท่ีขาดอยู่ตามสญัญาเช่าซือ้ โดยผูใ้ห้เช่าซือ้จะต้องให้ส่วนลด
แก่ผู้เช่าซื้อ ตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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186จุ ล นิิ ติ

               หากผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาน้ัน ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้ง 
ผู้ค�้าประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้เช่าซ้ือ
เพื่อให้ผู้ค�้าประกันใช้สิทธินั้น โดยให้ผู้ค�้าประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ 
          ข. ผู้ให้เช่าซือ้ต้องมหีนงัสอืแจ้งให้ผูเ้ช่าซ้ือและผูค้�า้ประกนั (ถ้าม)ี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๗ วนั ก่อนวันประมลูหรอืวนัขายทอดตลาด ทัง้น้ี ในหนังสอืแจ้งน้ันอย่างน้อยต้องระบชุือ่ผูท้�าการขาย  
วัน และสถานที่ที่ท�าการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ 
              กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อน�ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ 
ส่วนทีข่าดอยูต่ามสัญญาเช่าซือ้ ผู้ให้เช่าซ้ือต้องคนืเงินส่วนท่ีเกินน้ันให้แก่ผูเ้ช่าซือ้ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่า
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น 
          ค. ผู้ให้เช่าซือ้ต้องมหีนังสอืแจ้งชือ่ผูท้�าการขาย วนั สถานท่ีทีท่�าการขาย ราคาทีข่ายได้ 
และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขาย ทัง้นี ้เพยีงเท่าทีไ่ด้ใช้จ่ายไปจรงิ โดยประหยดั ตามความจ�าเป็น 
และมีเหตผุลอนัสมควร รวมท้ังจ�านวนเงนิส่วนเกินทีค่นืให้แก่ผูเ้ช่าซือ้ หรอืจ�านวนเงนิทีผู่เ้ช่าซือ้ต้องรบัผดิ 
ในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซ้ือทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ท�าการขาย  
ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) 
       มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม ก. และ ข. ให้ค�านวณจากเงินค่างวด 
ทีค้่างช�าระ และเงนิค่างวดทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระทีผู่เ้ช่าซ้ือมหีน้าทีต้่องช�าระให้แก่ผูใ้ห้เช่าซือ้ตามสญัญา
เช่าซื้อ และให้หมายความรวมถึงเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี ้
ค่าเช่าซือ้ ทัง้นี ้เพยีงเท่าทีผู่ใ้ห้เช่าซือ้ได้ใช้จ่ายไปจรงิ โดยประหยดั ตามความจ�าเป็น และมเีหตผุลอนัสมควร
     (๖) ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดรถยนต์หรือ 
รถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
    (๗) ผูใ้ห้เช่าซือ้ต้องจดัให้ผูเ้ช่าซือ้สามารถใช้สทิธใินการเรยีกร้องให้มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข 
การรับประกันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรง 
    (๘) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหน้ีที่ยังคงค้างช�าระ  
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดค�านวณตาม (๑๐) 
ในส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างช�าระ ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อ 
    (๙) ในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญาก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อส่งค�าบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให ้
เช่าซ้ือจะส่งค�าบอกกล่าวทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือและผูค้�า้ประกันตามทีอ่ยูท่ี่ระบุ
ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้าประกันแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด 
          เว้นแต่กรณีที่ผู ้เช่าซื้อ หรือผู้ค�้าประกันมีความประสงค์จะขอรับค�าบอกกล่าวเป็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค�้าประกัน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ 
    (๑๐)  กรณีที่ผู้เช่าซ้ือมีความประสงค์จะขอช�าระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่
ผ่อนช�าระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลด
แก่ผูเ้ช่าซือ้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบีย้เช่าซือ้ทีย่งัไม่ถึงก�าหนดช�าระ โดยให้คดิค�านวณ
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ตามมาตรฐานการบัญชว่ีาด้วย เรือ่ง สญัญาเช่า ทีค่ณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีตามกฎหมาย      
ว่าด้วยวิชาชีพบญัชีก�าหนดและปรบัปรงุมาตรฐานการบญัช ีเพือ่ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท�าบญัชตีาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น 
    (๑๑)  กรณีสัญญาเช่าซือ้ก�าหนดให้ผูเ้ช่าซ้ือต้องจัดหาผูค้�า้ประกันการเช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซือ้ต้อง
ตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการท�าสัญญาค�้าประกันซ่ึงมีค�าเตือนส�าหรับผู้ค�้าประกันไว้หน้าสัญญา 
ค�า้ประกนันัน้ โดยมข้ีอความเป็นภาษาไทยทีส่ามารถเหน็และอ่านได้ชดัเจน มหีวัเรือ่งว่า “ค�าเตอืนส�าหรบั
ผู้ค�้าประกัน” ใช้อักษรตัวหนาขนาดไม่เล็กกว่า ๔ มิลลิเมตร และอย่างน้อยต้องมีข้อความตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีจ�านวนไม่เกิน ๑๑ ตัวอักษรใน 
๑ นิ้ว และก�าหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค�้าประกันในสัญญาค�้าประกัน ซึ่งมีสาระส�าคัญ
ตรงกับค�าเตือนดังกล่าว 
    (๑๒)  การผิดสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จะต้องเป็นข้อความที่
ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวด�า หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความ
ทั่วไป
  ๓. ข้อสัญญาทีผู่ป้ระกอบธรุกจิท�ากบัผูบ้รโิภคต้องไม่ใช้ข้อสญัญาทีม่ลีกัษณะหรอืความหมาย
ในลักษณะท�านองเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
             (๑) ข้อสัญญาที่เป็นการผลักภาระให้ผู้เช่าซ้ือเป็นผู้ช�าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือ 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  เกีย่วกบัรถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ซึง่เกดิขึน้ก่อนทีผู่เ้ช่าซือ้จะเข้าท�าสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ 
หรือรถจักรยานยนต์ดังกล่าว 
             (๒) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช�าระค่างวดตาม
สัญญาเช่าซื้อ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) บวกร้อยละ ๓ ต่อปี  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
            (๓) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกให้ผู้เช่าซื้อเปลี่ยนแปลงผู้ค�้าประกัน เว้นแต่เป็น
กรณทีีผู่ค้�า้ประกนัถงึแก่ความตาย หรอืศาลมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หรอืเป็นบคุคลล้มละลาย หรอื
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
            (๔) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�าระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญาในกรณี 
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซ้ือสูญหาย ถูกท�าลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่เป็น 
ความผิดของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ 
หรือค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความ
จ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
    (๕) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดช�าระเงินใด ๆ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิก
สญัญาเช่าซือ้ และกลบัเข้าครอบครองรถยนต์หรอืรถจักรยานยนต์ทีเ่ช่าซ้ือ เว้นแต่เบีย้ปรบั ค่าธรรมเนยีม 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ หรือค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คงเหลือ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจ�าเป็น และมีเหตุผลอันสมควร 
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สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำาคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ   
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
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    (๖) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้เช่าซื้อรับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อหรือรับภาระ 
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมิได้ยินยอมเป็นหนังสือ
    (๗) ข้อสัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากที ่
ประกาศนี้ก�าหนด 
   อนึ่ง บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ท�ากับผู้บริโภค 
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เรือ่ง ให้ธรุกจิให้เช่าซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธรุกจิ     
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

 บทสรุป
 ดังได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส�าคัญเป็นการเพ่ิมความ
คุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมุ่งคุ้มครองผู้ที่เช่าซ้ือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้เพื่อการ 
ส่วนตัวเท่านัน้  ไม่คุม้ครองกรณผู้ีเช่าซือ้ทีเ่ป็นนิตบิคุคล หรอืการเช่าซือ้เพือ่การขนส่ง การค้า ธรุกจิหรอื
เพื่อสินจ้าง โดยได้ก�าหนดรูปแบบของสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ให้เช่าซื้อต้องจัดท�าให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องท�าตารางแสดงภาระหน้ีแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ  
โดยให้แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ�านวนเงนิค่าเช่าซ้ือทีต้่องช�าระในแต่ละงวด แยกเป็นเงนิต้น ดอกเบีย้ 
ภาษมีลูค่าเพิม่ และจ�านวนค่าเช่าซือ้ทีค่งค้าง แยกเป็นเงนิต้นคงค้างและดอกเบีย้ค่าเช่าซ้ือ รวมทัง้ส่วนลด
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ กรณีมีการขอช�าระค่าเช่าซื้อ
คงค้างทั้งหมดในคราวเดียว หรือโปะเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ 
 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยน้ัน ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective 
Interest Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก) 
ให้ผูบ้รโิภครับรูด้้วย แต่กฎหมายมไิด้บงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจต้องเปลีย่นมาใช้อัตราดอกเบีย้แบบลดต้น 
ลดดอก และดอกเบีย้ค่าปรบักรณผีูเ้ช่าซ้ือผดินัดช�าระค่างวด ให้คดิจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้
ที่แปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี
 นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น เช่น ค่าเอกสารทวงถาม 
เอกสารขอน�าเงินค่างวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งก�าหนดให้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให ้
ผู้เช่าซื้อทราบก่อนอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจต้องมีการติดตามทวงถามหลายครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังจะได้รับดอกเบี้ยลดลงกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดช�าระหนี้ด้วย
 อย่างไรก็ด ีโดยภาพรวมประกาศฉบบัน้ีส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้รบัความคุ้มครองและประโยชน์อย่าง
แท้จริงในการท�าสัญญาเช่าซื้อ และช่วยกระตุ้นยอดการเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ให้สูงขึ้น อันจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย
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(ต่อจากตอนที่แล้ว)

 นอกจากทบวงการช�านัญพิเศษของสหประชาชาติท้ัง ๑๕ องค์การแล้ว ในกรอบ
ความร่วมมือของสหประชาชาติยังมีองค์กรที่สามารถสร้างหลักการและกฎเกณฑ์อันถือเป็น
หลกัสากลเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์กรได้อีกมากมาย เช่น 
UNDP UNEP UNICEF UNCTAD UNHCR IAEA และ WTO จึงกล่าวได้ว่าพัฒนาการ
ของหลักความเป็นสากลในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่
การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายหลัง 
การสิ้นสุดสงครามเย็น ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ มาจนถึงปัจจุบัน สังคมระหว่างประเทศทั้งในระดับ
นานาชาตแิละระดบัภมูภิาคก็ได้ร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ทีย่อมรับนับถอืร่วมกันในฐานะหลกัสากล 
ขึน้อย่างต่อเนื่องภายใต้การขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ 

 ดังนั้น หลักการหรือแนวทางที่พึงยอมรับว่าเป็นหลักสากลจึงมีขอบเขตมากกว่า
กฎหมายระหว่างประเทศตามที่ปรากฏในมาตรา ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ เพราะต้องยอมรบัข้อเทจ็จรงิว่า หลักการที่รัฐทั่วโลกยอมรับว่าต้องปฏิบัติในฐานะ
เป็นหลักสากลมิได้มีแต่เพียงสิ่งที่ก�าหนดไว้ในข้อบทของสนธิสัญญาโดยชัดแจ้งเท่านั้น  
ยังรวมถึงหลักการที่เรียกว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศอื่นท่ีเป็นผลจากพัฒนาการของพลวัตรโลกและกฎเกณฑ์ต ่าง ๆ ที่องค์การ 
ระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนที่ประชุมระหว่างประเทศ ได้ร่วม
สร้างกฎเกณฑ์และพันธกรณีขึ้นร่วมกัน

 เนือ้หาในส่วนต่อไป จงึขออธบิายถงึกฎเกณฑ์อนัพงึพจิารณาว่าเป็น “หลกัสากล”  
ส�าหรบัรฐัภายใต้กระบวนการโลกาภิวตัน์ โดยล�าดับ ได้แก่ สนธสิญัญาระหว่างประเทศ จารตีประเพณี
ระหว่างประเทศ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักสากลอื่นซึ่งเกิดจากข้อมติ  
กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติเฉพาะด้านขององค์การระหว่างประเทศ

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ตอนท่ี  ๓

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  
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หลักสากลจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

 เมื่อพิจารณาแนวความคิดว่าด้วยบ่อเกิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ (Sources of 
International Law) นัน้ สนธิสัญญาระหว่างประเทศย่อมถอืเป็นหลกัสากลได้อย่างปราศจากข้อโต้แย้ง  
เพราะมีสถานะเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศประการแรก อันท�าขึ้นในรูปแบบความตกลง 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านกระบวนการให้ความยินยอมเข้าผูกพันของภาคีแห่งสนธิสัญญา อันผูกพัน
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศตามหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา  
(Pacta Sunt Servanda) ที่ได้รับการยอมรับในสังคมนานาประเทศว่าเป็นรากฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา๑ ดังที่ปรากฏในอารัมภบท๒ นอกจากนี้ มาตรา ๒๖๓ ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังก�าหนดให้ ภาคีแห่งสนธิสัญญาย่อมผูกพัน
ภายใต้พันธกรณีแห่งสนธิสัญญาและต้องปฏิบัติตามโดยสุจริต (in good faith) 

 ส�าหรับการตีความสนธิสัญญาน้ันเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ 
สนธสิญัญา ได้แก่ อนสุญัญากรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙  (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, 1969)  ทีใ่ช้บงัคบัแก่สนธสิญัญาทีไ่ด้จดัท�าขึน้ระหว่างรฐักบัรัฐ๔ และอนสุญัญา 
กรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสัิญญาระหว่างรฐักบัองค์การระหว่างประเทศหรอืระหว่างองค์การ
ระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties between 
States and International Organizations or between International Organizations, 1986) 
ส�าหรับกรณีเปน็สนธสิัญญาทีไ่ดจ้ัดท�าขึน้ระหวา่งรฐักบัองค์การระหวา่งประเทศ หรือที่ไดจ้ัดท�าขึน้
ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกนั ทัง้นี ้อนสุญัญาท้ัง ๒ ฉบับ มสีาระส�าคญัไม่แตกต่างกนัมากนัก 
โดยได้มีการก�าหนดหลักเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน   

  โดยผลของหลัก “การไม่มีผลบังคับย้อนหลัง” (Non-retroactivity) ส่งผลให้อนุสัญญาฯ  
มผีลใช้บังคับแก่สนธสิญัญาซึง่ได้จดัท�าขึน้ภายหลงัจากท่ีอนสุญัญาฯนีมี้ผลใช้บังคับแล้ว๕ หรอืนับแต่

๑Sotirios Le kkas and Antonios Tzanakopoulos, “Pacta Sunt Servanda versus Flexibility in the Suspension 
and Termination of Treaties,” in RESEARCH HANDBOOK ON THE LAW OF TREATIES,  eds, Christian J Tams,  
Antonios Tzanakopoulos, Andreas Zimmerman and Edward Elgar (UK: Edward Elgar, 2014), p.316. 

๒Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Preamble;
… “NOTING that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are 

universally recognized,” … .
๓Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Part III Observance, Application and Interpretation 

of Treaties: Section 1: Observance of treaties Article 26 [Pacta sunt servanda]; 
“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”.

๔Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 1 Scope of the present Convention;  
“The present Convention applies to treaties between States.”

๕Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 4 Non-retroactivity of the present  
Convention;

“Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties 
would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to 
treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard 
to such States.”.
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วันที ่๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เท่านัน้ อย่างไรกต็าม สนธสัิญญาใดแม้จะได้ท�าขึน้ก่อน
ที่อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับ สนธิสัญญานั้นก็ยังพิจารณาได้ว่าอยู่ภายใต้พันธกรณีแห่ง “กฎหมายจารีต
ประเพณรีะหว่างประเทศ” หรอื “หลกักฎหมายท่ัวไป” ว่าด้วยหลักสนธสิญัญาตามธรรมนญูศาลยุตธิรรม
ระหว่างประเทศ มาตรา ๓๘ ด้วยเช่นกัน  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนอารัมภบทของอนุสัญญาฯ ว่า 

 “The States Parties to the present Convention, Considering the fundamental 
role of treaties in the history of international relations, … Affirming that the rules 
of customary international law will continue to govern questions not regulated 
by the provisions of the present Convention,” …

 อันหมายความว่า แม้รัฐใดจะมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสัิญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ด้วยการลงนามหรอืให้สตัยาบนัสาร หรอืภาคยานุวตักิต็าม ย่อมตกอยูภ่ายใต้
ขอบเขตการใช้บังคับแห่งอนุสัญญาฯ ด้วยเช่นกัน ในฐานะท่ีอนุสัญญานี้มีสถานะเป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ดังกรณีตัวอย่างของประเทศไทยซ่ึงแม้มิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 
ฉบับนี้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เคยวินิจฉัยในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ซึ่งได้ยอมรับ
เอาหลักกฎหมายสนธิสัญญาเกี่ยวกับการก�าหนดบทนิยามของค�าว่า “สนธิสัญญา” ไว้ในข้อ ๒: ๑(เอ) 
แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มาปรับใช้แก่คดีนี้ด้วย๖ ในฐานะ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

 นอกจากนี ้ มีข้อพจิารณาว่า สนธสิญัญาหรอืความตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรทีจั่ดท�าขึน้ระหว่างรฐั
หรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่ได้จัดท�าขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดย่อมถือเป็นหลักสากล 

 ส�าหรบักรณขีองการทีร่ฐัเข้าเป็นสมาชกิขององค์การระหว่างประเทศใด ๆ  ก็ย่อมต้องปฏบิตัติาม
พนัธกรณหีรอืหน้าทีใ่นการให้ความร่วมมอืตามธรรมนูญก่อต้ังองค์การระหว่างประเทศทีเ่ป็นความตกลง
ระหว่างรฐัทีร่่วมก่อตัง้องค์การระหว่างประเทศน้ัน ๆ  ด้วย โดยผลดงักล่าวนี ้หากท่ีประชมุระหว่างประเทศ
ที่จัดให้มีขึ้นตามภารกิจขององค์การนั้น ๆ ได้จัดให้มีข้อมติหรือตราสารขึ้นเป็นประการใด รัฐสมาชิก 
กจ็�าต้องมหีน้าทีป่ฏบิตัติาม ดงัที ่กฎบตัรสหประชาชาต ิ(The Charter of the United Nations) ได้ก�าหนด
หน้าทีข่องรฐัสมาชกิไว้ประการหนึง่ว่า รฐัสมาชกิจ�าต้องปฏบิตัติามพนัธกรณขีองกฎบตัรนีเ้พือ่การบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของสหประชาชาติ๗ นอกจากนี ้ยงัก�าหนดให้พนัธกรณขีองกฎบตัรมผีลบงัคบัสงูกว่า ในกรณี
ทีม่กีารขดักนัแห่งพนักรณีระหว่างประเทศภายใต้กฎสหประชาชาตกัิบความตกลงระหว่างประเทศอืน่๘  

๖ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับค�าแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา ฉบับลงวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่, หน้า ๒๑.

๗The Charter of the United Nations, CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES: Article 2 :2. ;
“All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, 

shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.”.
๘The Charter of the United Nations: Article 103;
“In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the 

present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the 
present Charter shall prevail.”.
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โดยข้อมูลล่าสุดของส�านักงานเลขาธิการสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันมีสนธิสัญญาและ
ตราสารพหุภาคีอื่นที่ก่อให้เกิดหลักสากลในกรอบของสหประชาติมีจ�านวนกว่า ๕๖๐ ฉบับ๙  

ในกรณขีองรฐัสมาชิกประชาคมอาเซยีนย่อมมพีนัธกรณใีนเรือ่งดงักล่าวน้ีใน ข้อ ๒ (๑)  และข้อ ๕ 
ของกฎบตัรอาเซียน กล่าวคอื รฐัสมาชกิประชาคมอาเซยีนทกุประเทศจ�าต้องยดึมัน่ในหลกัการพืน้ฐาน
ที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลง อนุสัญญา ข้อตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่น ๆ ของอาเซียน 
ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน (ASEAN)๑๐ และรัฐสมาชิกอาเซียนต้องจัดให ้
มีมาตรการที่จ�าเป็นทุกประการ อันรวมถึงการตรากฎหมายภายในที่เหมาะสม เพื่ออนุวัติการให้เป็นไป
ตามกฎบตัรอาเซยีนอย่างมปีระสทิธิภาพ และเพือ่ปฏบิตัติามพนัธกรณีทีม่ขีึน้โดยผลของสมาชกิภาพ๑๑  
ซึ่งในปัจจุบันความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ของอาเซียนมีจ�านวนทั้งสิ้น ๘๒ ฉบับ๑๒ 

 ดังนั้น สนธิสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างใด ๆ ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (International Obligations) ย่อมถอืเป็นหน่ึงหลกัสากลทีร่ฐัจ�าต้องปฏิบติัตามทัง้ในฐานะภาคี
แห่งสนธสิญัญานัน้ หรือในฐานะทีห่ลกัการนัน้เป็นกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ (Customary 
International Laws) ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

  (โปรดติดตามตอนต่อไป)

๙United Nations, “Titles of Multilateral Treaties in the Six Official Languages of the United Nations,” https://
treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=DB/titles/page1_en.xml (accessed December 19, 2018).

๑๐Charter of the Association of Southeast Asian Nations: ARTICLE 2 PRINCIPLES; 
“1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to 

the fundamental principles contained in the declarations, agreements, conventions, concords, treaties and other 
instruments of ASEAN” .

๑๑Charter of the Association of Southeast Asian Nations: ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS, 2. ; 
“2. Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic  

legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of  
membership”.

๑๒The ASEAN Secretariat, “ASEAN Legal Instruments,” http://agreement.asean.org/ (accessed December 
19, 2018).
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ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๕ 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี เ ป้าหมายเป็น “แกนกลาง” 
(Platform) เชื่อมต่อและบูรณาการความรู้แขนงต่าง ๆ 
ผ่านการมองแบบองค์รวม และประสานงานระหว่าง
ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพ่ือผลักดันให้เกิด
โครงการฟ้ืนฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถเป็น
พ้ืนที่น าร่องต้นแบบการฟ้ืนฟูเมืองประเภทต่าง ๆ 
(Urban Renewal Prototype) ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่
ส าคัญอ่ืน ๆ ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นคลังสมองที่รวบรวม
ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากการด าเนินการ
โครงการฟ้ืนฟูเมือง เพ่ือการเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาเมืองของประเทศไทย และร่วมผลิตบุคลากร
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการออกแบบและพัฒนาเมือง
ในอนาคตต่อไป

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด หรือ TAI Thailand จัดตั้ง
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนิน
กิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเป็นศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานมาตรฐานสากล

ปัจจุบันการให้บริการของศูนย์ซ่อมเครื่องบินของ TAI Thailand 
มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า อาทิ การให้บริการ
ส่งก าลังและซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบครบวงจร รวมทั้งการสนับสนุน
พัสดุอะไหล่ ปรับปรุงโครงสร้าง และการปรับปรุงขีดความสามารถ
ให้แก่เครื่องบินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องบินฝึก เครื่องบินล าเลียง 
เครื่องบินโจมตี เครื่องบินขับไล่ และเฮลิคอปเตอร์

ในส่วนของภาคเอกชนนั้น เนื่องจากการขยายตัวของสายการบิน 
ท าให้จ านวนเครื่องบินเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความ
ไว้วางใจให้ดูแลการซ่อมบ ารุงเครื่องบินจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย, 
R Airlines ฯลฯ นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการรับงานซ่อมเครื่องบินจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

http://www.uddc.net

www.taithailand.com

จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
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โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐ และมอบหมาย
ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริม
ด าเนินงาน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการเตรียม
ความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการ
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพ้ืนฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ตลอดจน
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งอีกด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ โดยมีพันธกิจ
ในการบริการด้านวิชาการ การวิจัยและบริการที่เป็นเลิศ การดูแล
รักษามีความหลากหลายครอบคลุมองค์รวมและมีมาตรฐาน
ระดับสูง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ในด้านการดูแลรักษา และใช้ระบบเลขทะเบียนผู้ป่วย
ที่เข้ามารักษาในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เดียวกับของ
โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่และผู้ป่วยทั่วไป

ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้เปิดศูนย์บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ แล้ว 
ได้แก่  ศูนย์ เวชศาสตร์ผู้ สู งอายุ  ศูนย์การแพทย์แผน ไทย
และการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์เลสิค คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ศูนย์ เพทซีที  และ
ไซโคลตรอน ศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ และศูนย์วิเคราะห์
สุขภาพการนอนหลับ 

https://nawatwithi.com

http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/
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