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บรรณาธิการแถลง

 

 ว�รส�ร “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณ�ธิก�รได้พิจ�รณ�เห็นถึงคว�มสำ�คัญของหลักก�ร 
ต�มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพ�ะในประเด็นที่เก่ียวกับ “มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐ 
ตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ทั้งนี้  
โดยเหตุทีเ่ป็นหลกัก�รใหม่สำ�หรบักระบวนก�รตร�กฎหม�ยของรฐั ซ่ึงมคีวามมุง่หมายหรอืเจตนารมณ์
ในการปฏริปูประเทศโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย กล่�วคือ ก่อนก�รตร�กฎหม�ยทกุฉบบั รฐัพงึจัดให้มี
ก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง มีก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบทีอ่�จเกิดขึน้จ�กกฎหม�ยอย่�งรอบด้�น 
และเป็นระบบ รวมทัง้มกี�รเปิดเผยผลก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็และก�รวิเคร�ะห์น้ันต่อประช�ชน และนำ� 
ม�ประกอบก�รพจิ�รณ�ในกระบวนก�รตร�กฎหม�ยทกุขัน้ตอน ทัง้น้ี เพือ่ให้กระบวนก�รตร�กฎหม�ย
เป็นไปด้วยคว�มละเอียดรอบคอบ เปิดโอก�สให้ประช�ชนในฐ�นะผู้เป็นเจ้�ของอำ�น�จอธิปไตย 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยได้มีส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นในกระบวนก�รตร�กฎหม�ย และเพื่อป้องกัน 
มิให้มีก�รตร�กฎหม�ยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชนเกินไปกว่�หลักก�ร
ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ต�มหลักก�รที่ว่�“การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจำากัดสิทธิเสรีภาพ 
เป็นข้อยกเว้น”

 ด้วยเหตุดังกล่�ว ท�งกองบรรณ�ธิก�รจึงได้พิจ�รณ�ขออนุญ�ตทำ�ก�รสัมภ�ษณ์คว�มเห็น 
ท�งวชิ�ก�รในประเด็น เรือ่ง “มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรฐัตามมาตรา ๗๗ ของบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” จ�กน�ยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธ�นกรรมก�ร
ร่�งรัฐธรรมนูญ และน�ยสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ คนที่หน่ึง 
ทั้งนี้ เพื่อให้ทร�บถึงเจตน�รมณ์ หลักเกณฑ์ และแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติม�ตร� ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

 นอกจ�กนี้ เนื้อห�ในส่วนอื่น ๆ น้ัน ยังคงคว�มเข้มข้นด้วยข้อมูลท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ย 
ที่เป็นประโยชน์ต่อง�นในด้�นนิติบัญญัติของสภ�นิติบัญญัติอีกม�กม�ย กองบรรณ�ธิก�รขอขอบคุณ 
ผู้อ่�นทุกท่�นที่ได้กรุณ�ติดต�มผลง�นของว�รส�รจุลนิติด้วยดีเสมอม� ซ่ึงเร�พร้อมที่จะทำ�หน้�ที่
สร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นกฎหม�ยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงง�นด้�นนิตบิญัญตัขิองสภ�นิตบิญัญตัิ
แห่งช�ติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

                                                             กองบรรณ�ธิก�ร 

                                                                            มิถุน�ยน ๒๕๖๐
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พระบรมราโชวาท

“...ในโอกาสอันพิเศษนี้ ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นฝากไว้แก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งจะได ้

มีต�าแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ต่อไปว่า กฎหมายบ้านเมืองนั้น  

โดยหลักการ มีไว้ส�าหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน  

ด้วยการจัดสรรอ�านวยสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหน้า แต่ตาม

ความจริงที่เป็นอยู่ปรากฏว่า ในบางเรื่องบางกรณี การใช้กฎหมายมักไม่ได้ผลสมบูรณ์ 

ตรงตามหลักการอันเป็นเจตนาที่แท้นัก อาจน�าไปสู่ความยุ่งยากและความร้าวฉาน  

ซึ่งเป็นความเสียหายและเป็นอันตราย ผู ้มีหน้าที่ในด้านกฎหมาย จะต้องคิดอ่าน  

กระท�าการ ให้กฎหมายได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอย่างแท้จริง  

งานนี้เป็นงานหนักและล�าบากยากยิ่ง จะท�าส�าเร็จได้ก็ด้วยความกล้าหาญอดทน 

และความเพียรพยายาม ทุกคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมและมั่นคง ที่จะใช้

ความรู้ความสามารถของตน และที่จะรวมความคิดสติปัญญากัน ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค

ทั้งปวง เพื่อด�าเนินงานให้บรรลุจุดหมาย ส�าคัญที่สุดขอให้ถือหลักเหตุผลและความจริง 

ซึ่งจะน�ามาปฏิบัติได้ เป็นหลักปฏิบัติงาน และส�านึกให้ตระหนักแก่ใจว่า กฎหมายที่ 

เปิดโอกาสให้เบยีดเบยีนกนัได ้มอีคตมิใิชม่คีวามยตุธิรรมเป็นรากฐาน การน�าบทบญัญตัิ 

ที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้ เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน 

แตกแยกในชาติและประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อย 

ให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมือง 

และบุคคล…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

ของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันเสาร์ ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๑๔
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง “มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 • บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร  ................................................................... ๑

 • นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  ...................................................................................................... ๔ 
  ประธ�นกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ

 • นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ....................................................................................... ๙ 
  รองประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ คนที่หนึ่ง

สรุปมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

 • สรุปผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                               
  เมื่อวันที่ ๗ วันที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ วันที่ ๒๘ มีน�คม ๒๕๖๐                                                                                 
  และก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษ�ยน ๒๕๖๐  ......................................... ๑๗

บทความทางวิชาการ

 • แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ                                
  มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐                                       
     โดย กองบรรณ�ธิก�ร   ................................................................................................  ๓๓

 • โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐                                             
     ดร.ธนกฤต วรธนัชช�กุล อัยก�รจังหวัดประจำ�สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด  .......................  ๔๙

 • ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐                   
  ดร.ธนกฤต วรธนัชช�กุล อัยก�รจังหวัดประจำ�สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด   ......................  ๕๔

 • องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำานาจ                                                      
  ดร.ธนกฤต วรธนัชช�กุล อัยก�รจังหวัดประจำ�สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด   ......................  ๕๙ 

๔ ๙

สารบัญ

๕๙
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๑๓๑

สรปุการสัมมนาทางวิชาการ

 • แนวท�งที่เหม�ะสมต่อก�รประนอมข้อพิพ�ทท�งครอบครัวและมรดก ในประเทศไทย                     
  และฮ่องกง (Family Mediation : The Hong and Thailand Experience)  .......... ๖๕

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

 • ร่�งพระร�ชบญัญตัภิ�ษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้�ง พ.ศ. ....  ................................................. ๗๙

แนะน�ากฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

 • พระร�ชบญัญตัป้ิองกนัและปร�บปร�มก�รค้�มนษุย์ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ................. ๑๐๑

 • พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�ระบบเกษตรพันธสัญญ� พ.ศ. ๒๕๖๐ ..................... ๑๐๕

สรปุค�าพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปัญหาข้อกฎหมายทีน่่าสนใจ

 • บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐
  เรื่อง ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รตรวจและก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ย                                        
  ให้สอดคล้องกับม�ตร� ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย  ........................... ๑๒๑

 • บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐                                  
  เรื่อง ก�รปฏิบัติหน�้ที่ของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ                                        
  ต�มบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ............... ๑๒๔

 • บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐                                  
  เรื่อง อำ�น�จวินิจฉัยคำ�สั่งเกี่ยวกับก�รให้คว�มช่วยเหลือของคณะกรรมก�รกองทุน              
  ยุติธรรมต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ .......................................... ๑๒๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

 • กระบวนก�รตร�พระร�ชบัญญัติต�มบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ                                       
  แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ ................................................................. ๑๓๑

๗๙ ๑๐๑
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๑๗๑

สารบัญ

๑๕๕ ๑๗๗

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

 • หลักเกณฑ์และวิธีก�รแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษ�เปรียบเทียบ                 
  รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐                                                     
  กับรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐  ........................................ ๑๔๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 

 • หลักเกณฑ์ในก�รรื้อฟื้นคดีอ�ญ�ขึ้นพิจ�รณ�ใหม่  ......................................................  ๑๕๕        

สารพันปัญหากฎหมาย 
 • ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยในก�รพักก�รลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอ�ญ�  ........................ ๑๖๑

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

 • กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รใช้เบ�ะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็ก (Car seat) เพื่อคว�มปลอดภัย                    
  ในก�รเดินท�ง  ............................................................................................................. ๑๗๑

หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows 
 • ชุด วุฒิสภ� (House of Senate) ของส�ธ�รณรฐัฟิลปิปินส์ ตอนที ่๑   ......................... ๑๗๗

แนะน�าเว็บไซต์ 

 • กรมคุมประพฤติ (www.probation.go.th) , สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                    
  (www.depa.or.th) , บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (www.tcg.or.th)                 
  และวิทย�ลัยเทคโนโลยีและก�รจัดก�ร กฟผ. แม่เม�ะ (www.egtechma.ac.th)  .... ๑๘๓
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 1

บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ประกาศใช้บังคับ 
เม่ือวันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมา	 โดยนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๒๐	 (ไม่รวม
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	 ของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเทศไทย 
ในรอบ	๘๕	ปี	นบัแต่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่	 ๗	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับ

ประชาชนชาวไทย	คือ	“พระราช
บัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 
๒๔๗๕” เมื่อวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	
๒๔๗๕	เป็นตน้มา	โดยรฐัธรรมนญู 
ฉบบัปัจจุบนัได้วางหลกัการในการ 
ให้การรบัรอง	ปกป้อง	และคุม้ครอง 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุม 
อย่างกว้างขวางยิง่ขึน้	โดยถอืหลกัการ 
ส�าคัญที่ว่า	 “การมีสิทธิเสรีภาพ
เป็นหลัก การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
เป็นข้อยกเว้น”	 แต่การใช้สิทธิ

เสรภีาพดังกล่าวต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์เพือ่คุม้ครองส่วนรวม	ดงัจะเหน็ได้จากบทบญัญตัิ
ในมาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญ	ซึ่งบัญญัติว่า	“มาตรา	๒๕	สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย	 นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว	 
การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน	 บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรภีาพทีจ่ะท�าการนัน้ได้และได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ	ตราบเท่าท่ีการใช้สทิธิ 
หรือเสรีภาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ	 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น”
	 เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง	 รัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปัจจบุนัจงึได้ก�าหนดหลกัการส�าคญัเพือ่ทีจ่ะป้องกนัมใิห้รฐัตรากฎหมายขึน้ใช้บงัคบั
กับประชาชนตามอ�าเภอใจโดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	 ประกอบมาตรา	 ๒๕๘	 ค.	 

มาตรการก่อนการตรากฎหมาย
ของรัฐตามมาตรา ๗๗

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๐2 จุลนิติ

มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ด้านกฎหมาย กล่าวคอื รฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ทีไ่ม่สามารถใช้มาตรการทางบรหิารในการแก้ไขได้ และควรยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย
ทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถงึตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและท�าให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ อันจะช่วยให้
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 เมือ่ได้ค�านงึถงึ 
ความจ�าเป็นที่จะต้อง 
ตรากฎหมายขึน้ใช้บังคบั 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญยังได้
ก�าหนดว่า “ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ  
รัฐพงึจดัให้มกีารรบัฟัง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง 
ผู ้เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ 
ประชาชนได ้ทราบ 
ล่วงหน้าว่าก�าลังจะม ี
การตรากฎหมายเรือ่งใด 
ออกมาใช้บังคบั เพือ่ให้ 
ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายเรื่องนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรากฎหมายผ่านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับน้ัน และให้หน่วยงาน 
ของรัฐวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายเรื่องน้ัน อย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของนานาอารยประเทศ 
รวมทั้งต้องเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน�าเอาข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนผู ้เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าควรหรือไม ่
ทีจ่ะตรากฎหมายเรือ่งนัน้ขึน้ใช้บงัคบั หรอืปัญหาเรือ่งน้ันสามารถใช้มาตรการทางบรหิาร 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนการบัญญัติกฎหมาย 
เพื่อก�าหนดให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐ 
พงึจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยรบัฟังความ 
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

	 นอกจากนี้	 มาตรา	 ๗๗	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญยังได้ก�าหนดให้การบัญญัติ
กฎหมายนั้น “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกฎหมายที่ม ี
ความจ�าเป็น” ซึง่หมายความว่า	กจิการใดถ้าหากไม่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ทีจ่ะรกัษาประโยชน์
แห่งรฐัแล้ว	จะต้องให้เสรภีาพกับประชาชนในการด�าเนินการโดยไม่ต้องขออนุญาตจากรฐั	 
รวมถึงการด�าเนินกิจการของรัฐในรูปแบบคณะกรรมการควรมีเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	 
เพือ่ทีจ่ะก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการบรหิารราชการแผ่นให้ชดัเจนและตดัขัน้ตอน 
หรอืกระบวนการทีไ่ม่จ�าเป็นออกจากระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ	รวมถงึการก�าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจ
หรือดุลพินิจตามอ�าเภอใจ	 และก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	 ๆ 
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระยะเวลาในการด�าเนินการที่ชัดเจน	
และพึงก�าหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
		 ประการสุดท้าย	“รัฐจะต้องมีการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย” 
ตามมาตรา	๒๕๘	ของรัฐธรรมนูญ	โดยจะต้องมีกลไกในการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	
กฎ	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	๗๗	และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล	โดยให้มี 
การใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจ�าเป็น 
เพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว	 โดยมีผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 และไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา 
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู ้มีความรอบรู ้	 มีนิติทัศนะ	 
และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย	พัฒนาระบบฐานข้อมลูกฎหมายของ
รัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก	และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย	และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�า
และเสนอร่างกฎหมาย	ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศให้ประเทศชาต ิ
เกิดความมั่นคง	 เสริมส่งเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง	 และสนับสนุนให้ประเทศเกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตลอดไป	 		
		 กองบรรณาธิการวารสาร	 “จุลนิติ”	 จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอท�าการ
สัมภาษณ์และรบัฟังความเหน็ทางวชิาการ	ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะในประเดน็ 
เรือ่ง	“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรฐัตามมาตรา ๗๗ ของบทบญัญตัริฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐”	จากผูท้รงคณุวุฒิทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว	 อันประกอบด้วย	นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทั้งนี้	เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์
ต่องานด้านนิติบัญญัติของประเทศและประชาชนผู้มีความสนใจโดยทั่วไป	ซึ่งท่านผู้อ่าน
สามารถติดตามรายละเอียดเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิต	ิฉบับนี้
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎี   
ของมาตรการก่อนการตรากฎหมายของนานาอารยประเทศ
เ กี่ ย วกั บการรั บฟ ั งความคิ ด เ ห็ นของผู ้ เ กี่ ย วข ้ อ ง  
และการวิ เคราะห ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร

นายมชียั  ฤชพุนัธุ ์:  ห ลั ก ก า ร ส� า คั ญ ข อ ง ม า ต ร ก า ร 
ก่อนการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบอยู่ที่มาตรา ๒๖ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

โดยที่มาตรา ๒๖ ได้บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ 
จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย 
ดังกล่าวต้องไม ่ขัดต ่อหลักนิติธรรม ไม ่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้ รวมทัง้ต้องระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต ้องมีผลใช ้บังคับเป ็นการทั่วไป  
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง”

ในอดีตสังคมโลกมองว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการออกกฎเกณฑ์และออกกฎหมายก�าหนดเพ่ือให้

 
“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย : นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ๑ 
 ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

  ๑ ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ 
จาก Southern Methodist University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เคยด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายกฎหมาย รฐัมนตรปีระจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา

  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ.

.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

มนุษย์ปฏิบัติ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีกฎหมายมีจ�านวนมากขึ้นมนุษย์แต่ละคนต้องแบกรับภาระ 
ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นจ�านวนมากขึ้น ต่อมาภายหลัง จึงมีประเด็นค�าถามเกิดขึ้นว่า 
กฎหมายทุกอย่างจะก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติจริงหรือไม่ การที่คนทั้งประเทศต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มค่ากับสิ่งที่รัฐได้รับหรือไม่ และแทนที่รัฐจะออกกฎหมายก�าหนดให้ราษฎรต้องด�าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ รัฐจะด�าเนินการเองได้หรือไม่

ตามที่มีการกล่าวกันว่า “กฎหมายนั้นเหมือนใยแมงมุม” เมื่อสัตว์ตัวเล็ก ๆ บินเข้าไปอยู่ใน
ตาข่ายใยแมงมุม แมงมุมก็จับกินได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ ใยแมงมุมก็จะพัง เพราะฉะนั้นในทางโลก 
ก็เช่นกัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ความเหลื่อมล�้าต�่าสูง 
ก็จะเกดิขึน้จากการมกีฎหมาย ยิง่มกีฎหมายมากเท่าไรสทิธแิละเสรภีาพของคนกย็ิง่จะถกูจ�ากดัมากขึน้ 
เท่านั้น

กฎหมายแต่ละฉบับนั้นออกกฎเกณฑ์มาบังคับประชาชนจ�านวนเท่าใดให้ต้องปฏิบัติตาม  
และมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะต้องบังคับ

ยกกรณตีวัอย่างเช่น พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๗ ตรี ในส่วน ๓ บทก�าหนดโทษ ของหมวด ๒  

วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ของลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๓๗ ตรี ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ผู้กระท�า 

ความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากร และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับจ�านวนภาษีอากร 
ที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจ�านวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ 
โดยฉ้อโกงหรอือบุาย หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดท�านองเดยีวกนั ตัง้แต่สองล้านบาทต่อปีภาษขีึน้ไป และผูม้หีน้าที่ 
เสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระท�าในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย 
โดยสร้างธรุกรรมอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดเงนิได้พงึประเมนิหรอืรายได้ เพือ่หลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงภาษอีากร 
และมพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ่อนเร้นทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวกับการกระท�าความผดิเพือ่มใิห้ตดิตามทรพัย์สนินัน้ 
ได้ให้ถอืว่าความผิดดงักล่าวเป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่าย 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ความผดิมูลฐานส่งข้อมูลทีเ่กีย่วข้องให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิแล้ว ให้ด�าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ประกอบด้วยอธิบด ีรองอธิบดแีละทีป่รกึษากรมสรรพากรทกุคน” 
กฎหมายดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายให้อ�านาจดุลพินิจแก่กรมสรรพากรเพื่อพิจารณา 

กลั่นกรองความผิดฐานดังกล่าว เป็นกฎหมายท่ีอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่อาจ 
ส่งผลเสยีแก่ประชาชนหากเจ้าหน้าทีใ่ช้อ�านาจในทางมชิอบ ดงัน้ัน จึงควรพจิารณาในเรือ่งของความ
คุ้มค่าและความเหมาะสมและประโยชน์ในการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวด้วย

ดังนั้น ในการตรากฎหมายในแต่ละเรื่อง ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชน ผลดีผลเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ภาระที่ประชาชนต้องแบกรับ ประโยชน์และความคุ้มค่าที่รัฐและประชาชน
ได้รับในการตรากฎหมายว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีการตรากฎหมายดังกล่าวออกมา

 จลุนติ ิ : รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ท่ีบญัญัตว่ิา “ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั รฐัพงึจดัให้มกีารรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน  
และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” นั้น 
มเีจตนารมณ์ ขอบเขตและเนือ้หาสาระส�าคญัอย่างไร

นายมชียั  ฤชพุนัธุ ์ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 
วรรคสองมีเจตนารมณ์ ขอบเขตและเนื้อหาสาระส�าคัญดังนี้

๑.  ต้องการให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าก�าลังจะมีการร่างกฎหมายเรื่องใดออกมา 
และสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

๒. ต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายรับทราบความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแล้วน�าข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมา
พิจารณาประกอบในขั้นตอนการร่างกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าควรหรือไม่ 
ที่จะมีการตรากฎหมายฉบับนั้นออกมา หรือควรออกเป็นค�าสั่งทางฝ่ายบริหารเพื่อให้หน่วยราชการ
เป็นฝ่ายด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนการให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ยกตวัอย่างเช่น “ก�าจดัผกัตบชวา” รฐัควรออกกฎหมายบงัคบัให้ประชาชนก�าจัดผกัตบชวาเอง 
หรือรัฐควรออกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มแล้วน�าเงินภาษีไปจ้างคนมาก�าจัดผักตบชวา การก�าจัด
ผักตบชวาควรเป็นหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน หากก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องท�าเป็นการบังคับ 
ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากจนเกินควรหรือไม่ ควรให้ฝ่ายใดด�าเนินการจึงจะเกิดประโยชน์  
คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในการตรากฎหมายเรื่องต่าง ๆ จึงมีความจ�าเป็นต้อง
มีการพิจารณาศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้การตรากฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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ทั้งนี้ หลักการของมาตรา ๗๗ มีหลักการที่ส�าคัญกล่าวคือ
๑. การเปิดโอกาสให้บคุคลท่ีเกีย่วข้องได้แสดงความคิดเห็น และใช้ข้อมลูน้ีประกอบในทกุขัน้ตอน 

การร่างกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าต้องรบัฟังความคิดเห็นในทุกขัน้ตอนการร่างกฎหมาย “แต่เปิดรบัฟัง 
ความคิดเห็นในครั้งแรกแล้วน�าข้อมูลนี้ไปใช้ทุกขั้นตอน”

๒. บังคับให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ว่ากฎหมายที่ตราออกมาสามารถ 
แก้ไขปัญหาตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายกฎหมายได้หรือไม่ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้
เกิดจากเหตุใด เกิดจากกฎหมายมีข้อบกพร่อง หรือเกิดจากตัวบุคคล 

๓. แก้ไขปัญหาการไม่มีคนรับผิดชอบในการบริหารราชการที่ผ่านมาเราใช้ระบบการตั้ง 
คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะท�างาน เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  “ระบบคณะกรรมการควรม ี
เท่าที่จ�าเป็น และมีเป็นลักษณะ multi discipline” คือมีองค์ประกอบหลากหลายสาขา รวมถึง 
ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใชดุ้ลพินิจ และขั้นตอนการด�าเนินการให้ชัดเจน

 
 จลุนติ ิ: โดยทีห่ลกัการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ นัน้ 

เป็นหลกัการใหม่ของกระบวนการตรากฎหมายของรฐั ในทรรศนะของท่านมคีวามเหน็เป็น
ประการใด โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ก่ียวกับแนวทางหรือวธีิการในการบูรณาการกระบวน

การก่อนการตรากฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการตรากฎหมายของรฐั

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ : โดยที่ปัจจุบันมี “เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ทันสมัยคอย 
อ�านวยความสะดวกเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน แนวทางหรือวิธีการในการบูรณาการกระบวนการก่อน
การตรากฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายของรัฐจึงสามารถด�าเนินการได้ไม่ยาก  
ซึ่งผมได้แนะน�าให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด�าเนินการแล้ว กล่าวคือ ให้มีเว็บไซต์ 
ส�าหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายต่าง ๆ โดยเมื่อมีการยกร่างกฎหมายฉบับใด 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

แล้วก็ให้น�าร่างกฎหมายฉบับนั้นมาแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งตัวอักษรวิ่งหรือข้อความที่แจ้ง 
ให้ทราบว่าขณะนี้หน่วยงานก�าลังพิจารณากฎหมายเรื่องใด มีสาระส�าคัญประการใดบ้าง  
และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ยังสามารถด�าเนินการได้โดยวิธี “การประกาศรับลงทะเบียนบุคคลที่สนใจ 
ร่างกฎหมายประเภทต่าง ๆ” โดยเมื่อหน่วยงานได้มีการพิจารณาหรือยกร่างกฎหมายท่ีตรงกับ
ประเภทหรอืเรือ่งทีบ่คุคลนัน้ได้แจ้งความประสงค์หรอืลงทะเบียนไว้ ก็จะมหีนงัสอืแจ้งไปยังบุคคลน้ัน 
เพื่อทราบและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นช่องทางที่ด�าเนินการ 
ได้โดยง่าย ไม่ต้องลงทุน และไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายใด ๆ มารองรับก็สามารถรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้

อย่างไรก็ดี ส�าหรับในส่วนของ “รัฐสภา” หรือฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน ซึ่งแม้ว่าไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะ 
ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีน้ันได้มีการด�าเนินการมาแล้วอย่างครบถ้วนก็ตาม ก็สามารถ 
จะรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องได้ กล่าวคอื เมือ่รฐัสภาได้รบัร่างกฎหมายมาจากคณะรฐัมนตรแีล้ว 
ก็ให้น�าร่างกฎหมายนั้นมาแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์พร้อมทั้งสรุปสาระส�าคัญและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วไปว่ามีกฎหมายฉบับใดเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นของรัฐสภาดังกล่าว  
นอกจากจะแสดงเป็นตัวอักษรหรือข้อความว่ิงบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อาจจะแพร่ภาพข้อมูลผ่านทาง
โทรทศัน์รฐัสภาหรอืสือ่กระจายเสยีงผ่านทางสถานวีทิยขุองรฐัสภากไ็ด้ ทัง้นี ้เพือ่จะได้รบัฟังความคดิเหน็ 
และน�าความคิดเห็นที่ได้รับมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จลุนติ ิ: บทสรปุและข้อเสนอแนะส่งท้ายอืน่ ๆ 

นายมชียั  ฤชพุนัธุ ์:  จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ นั้น โดยผิวเผินแล้วอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคที่ท�าให้การตรากฎหมายน้ันล่าช้า  
แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่าการมีกฎหมายเป็นจ�านวนมากก็มิใช่เรื่องดีและแม้ว่าจะล่าช้า 
เพราะต้องด�าเนินการตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗๗ ก็มิใช่เรื่องเสียหาย เพราะจะช่วยให้ 
กฎหมายผ่านการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และความเป็นจริงก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความ 
ล่าช้าด้วย ทั้งนี้ เพราะการด�าเนินการตามหลักการในมาตรา ๗๗ โดยเฉพาะการจัดให้มีการรับ 
ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องนั้น สามารถกระท�าคู่ขนานไปพร้อมกับการตรากฎหมาย กล่าวคือ  
ไม่จ�าเป็นต้องหยุดการพิจารณาเพื่อไปรบัฟงัความคิดเห็น หรือต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนจึงจะยกร่าง 
หรือเริ่มการพิจารณากฎหมายได้ หรือในการยกร่างกฎหมายก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาอยู่แล้ว โดยบางฉบับอาจใช้เวลาเป็นเดือนจึงจะเสร็จเรียบร้อย ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้
สามารถรบัฟังความคดิเหน็ได้ตลอด ดงันัน้ หลกัการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ น้ัน  
จึงไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการตรากฎหมายแต่ประการใด
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จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ของ 
มาตรการก่อนการตรากฎหมายของนานาอารยประเทศเกีย่วกบั 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ 
เป็นระบบว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร

นายสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั : มาตรการก่อนการตรากฎหมาย 
เกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง และการวเิคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบตามหลักการ 
ของมาตรา ๗๗๒ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะเป็นกระบวนการส�าหรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางด้านการเมืองที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงถือว่าเป็น
หลักการส�าคัญประการหนึ่งที่จะยืนยันถึงทฤษฎีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยซ่ึงทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยที่บอกว่า อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย :  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑

 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

๑  ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา, หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ ๔๓๑๓ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น 

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชนและด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน และน�ามาประกอบ
การพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอน เมือ่กฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว รฐัพงึจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย
ทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

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

“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อ�านาจนั้นผ่าน ๓ ทาง กล่าวคือ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และ
อ�านาจตุลาการ 

ขณะเดยีวกนัหลกัประชาธิปไตยจะยนืยนัว่าการทีป่ระชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ อ�านาจอธปิไตยนัน้ 
ยังคงอยู่กับประชาชนซึ่งการที่ประชาชนจะใช้สิทธิของตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ 
ทางการเมอืงจงึเป็นสทิธอินัชอบธรรมของประชาชน ดงันัน้ เราจะเหน็ได้ว่ารฐัธรรมนญูทกุฉบบัจะยนืยนั 
หลักการนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าสิทธิของประชาชนในการที่จะเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท�าหน้าที ่
ด้านต่าง ๆ เช่น ในการเลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. การเลือกตัวแทนในระดับท้องถิ่นอื่น ๆ หรือแม้แต่การที่
รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือกันจ�านวนหน่ึงในการเสนอกฎหมาย หรือการที่ให้ประชาชน 
มีสิทธิเข้าชื่อกันจ�านวนหนึ่งในการที่จะถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น โดยสิทธิต่าง ๆ 
เหล่านี ้ล้วนเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน เพราะฉะนัน้ ในหลกัการของมาตรา ๗๗  
จึงมาจากหลักการเดียวกันนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย

ถ้ากล่าวถึงเรื่องของการบัญญัติกฎหมาย เราคงทราบดีว่าที่สุด “กฎหมาย” น้ัน คือกติกา 
หรือกฎเกณฑ์ของสังคมที่จะถูกน�ามาบังคับใช้กับประชาชน เพราะฉะนั้น เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตยซึง่รวมไปถงึอ�านาจนติบิญัญตัใินเรือ่งของการบญัญตักิฎหมาย แล้วในทีส่ดุกฎหมายนัน้ 
จะต้องน�ากลับมาบังคับใช้กับประชาชน เหตุใดจึงจะไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
กันคิดตั้งแต่ต้นโดยน�าหลักการต่าง ๆ เหล่าน้ี มาบัญญัติเป็นมาตรา ๗๗ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ดี  
และเป็นหลักการใหม่ทีไ่ม่เคยระบรุายละเอยีดเช่นนีใ้นรฐัธรรมนญูฉบบัก่อนหน้านีแ้ต่กไ็ม่ได้หมายความว่า 
หลักการนี้ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อนเพียงแต่ว่าไม่มีการก�าหนดรายละเอียดมากเท่ากับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

จลุนติ ิ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  

วรรคสอง ท่ีบัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง 

ความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้าน 

และเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคดิเหน็และการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน 

และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ...” นั้น  

มีเจตนารมณ์ ขอบเขตหรือเนื้อหาสาระส�าคัญอย่างไร

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ไม่ได้บัญญัติเพียงหลักการ 
เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายเท่านั้น แต่ประกอบด้วยสาระส�าคัญทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี้

ประการแรก ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ได้วางหลักการที่ส�าคัญ ๓ เรื่อง คือ
เรื่องที่ ๑ คือ ตามที่บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น” หลักการนี ้

เป็นหลักการแรกสุดก่อนที่จะไปสู่กระบวนการตามที่มาตรา ๗๗ วรรคสอง คือกระบวนการ “รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง” และเรื่องอื่น ๆ  ในขั้นตอนต่อมาซึ่งก็หมายความว่า การที่รัฐเริ่มต้นคิด
จะมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศสักฉบับหนึ่ง ในมาตรา ๗๗ ก�าหนดให้ต้องพิจารณา
ก่อนว่ามีความจ�าเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีกฎหมายนั้น ๆ ถ้าไม่มีความจ�าเป็นหรือสามารถใช้เครื่องมือ 
อื่น ๆ ได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนั้น 
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เรื่องที่ ๒ คือ ตามที่บัญญัติว่า “... ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ�าเป็นหรือ 
ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ...” ซึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายเดิมอยู่แล้ว มาตรา ๗๗ ให้ไปพิจารณา
ทบทวนไปสะสางเสีย หากกฎหมายเดิมที่มีอยู่นั้นฉบับไหนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือวิถีชีวิต 
ของประชาชนกใ็ห้ไปปรบัปรงุแก้ไขเสยีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรอืถ้าสภาพการณ์ไม่มคีวามจ�าเป็น
ที่จะต้องมีกฎหมายนั้นแล้วก็ให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น

เรื่องที่ ๓ ในมาตรา ๗๗ วรรคแรก ตามที่บัญญัติว่า  “... และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง” ทั้งนี้ รัฐจะต้องไปศึกษาแล้วก็ด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้
ทัง้หมดโดยสะดวก เพือ่ให้ประชาชนสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายได้โดยง่าย ซ่ึงจะเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญต้องการให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ประเทศที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ารงชีวิตหรอืวิถชีีวิตของประชาชน ขณะเดยีวกัน เพือ่ให้ประชาชนซึง่เป็นคนทีถ่กูบงัคบัใช้กฎหมายนัน้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องโดยที่ประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายนั้นได้ง่าย 

หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๗๗ วรรคแรกน้ี ถ้าพิจารณาศึกษาที่มาของแนวคิด 
จะสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เนื่องจากพระองค์ได้เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเรื่องวิธีการบัญญัติ
กฎหมายไว้ ซึ่งผมเข้าใจว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงน้อมรับพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาเป็นแนวทาง 
ในการบญัญตัมิาตรา ๗๗ ซึง่ในคราวเสดจ็พระราชด�าเนินไปพระราชทานประกาศนียบตัรให้แก่ผูส้�าเรจ็
การศึกษาเนติบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ซึ่งได้พระราชทานไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายมีใจความส�าคัญว่า “...กฎหมายบ้านเมืองน้ัน โดยหลักการ 
มีไว้ส�าหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินด้วยการจัดสรรอ�านวยสิทธิเสรีภาพ
แก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหน้า... ผู้มีหน้าที่ด้านกฎหมายจะต้องคิดอ่าน กระท�าการ ให้กฎหมาย  
ได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอย่างแท้จริง...ส�าคัญที่สุด ขอให้ถือหลักเหตุผลและ 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ความเป็นจริง... การน�าบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้เป็นต้นเหตุ 
แห่งความเดอืดร้อนแตกแยกในชาตแิละประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจะยังความสงบเรยีบร้อย
ให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตท่ีแท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล” ๓ 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราอ่านดูให้ดีจะเห็นว่ามาตรา ๗๗ วรรคแรก สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท 
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ได้พระราชทานไว้ เมือ่ ๔๖ ปีท่ีแล้ว 
เมื่อพิจารณาศึกษาเนื้อหาของกฎหมายตามล�าดับของมาตรา ๗๗ วรรคแรก คือ การพิจารณาถึง 
ความจ�าเป็นในการทีจ่ะต้องมกีฎหมาย รวมทัง้การเขยีนกฎหมายซึง่จะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน แล้วน�ามาสู่การได้รับค�าตอบว่าจ�าเป็นต้องมีกฎหมายนั้น เราจึง 
จดัท�าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม จากน้ันจึงจะเข้าสูก่ระบวนการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
กล่าวคือกระบวนการที่ว่าด้วยเรื่อง 

๑. การรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
  กล่าวคือ กระบวนการที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย 

ฉบับนั้น ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนว่าการวิเคราะห์น้ันต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นระบบด้วย 
หมายความว่า จะวิเคราะห์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ และเป็นระบบนั้นก็คือ ต้องเป็นการวิเคราะห์
ที่มีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ

๓. เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน กล่าวคือ
  เมื่อรับฟังความเห็นแล้ว วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านแล้ว ยังต้องเปิดเผยผลการ

รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่ได้ต่อประชาชนด้วย
  เพราะฉะนัน้ บคุคล ๒ กลุม่นี ้จะไม่ใช่บคุคลจากกลุม่เดยีวกนั ในขัน้ตอนการรบัฟังความเหน็ 

เป็นการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง  
ด�าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอร่างกฎหมายนั้นมีหน้าที่ในการวิเคราะห์  
แต่การวิเคราะห์นั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “อย่างรอบด้านและเป็นระบบ”  
โดยมีข้ันตอนสุดท้ายให้เผยแพร่ต่อประชาชน ซึ่งในส่วนน้ีตีความได้กว้างกว่า เน่ืองจากไม่ได้จ�ากัด
เป็นการเฉพาะว่าให้เผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ให้เผยแพร่ต่อประชาชนโดยรวม

  ประการสุดท้าย คือ เมื่อร่างกฎหมายได้ด�าเนินการจัดท�าขึ้นเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของ
ร่างกฎหมายหรือหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายฉบับน้ัน ๆ ประเมินผลว่าจากการรับฟังความเห็น 
และจากการท�าการวเิคราะห์ผลกระทบของกฎหมายแล้ว ยงัคงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องย้อนกลบัไปพจิารณา 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ กล่าวคอื ยงัคงมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมกีฎหมาย และร่างกฎหมายทีจั่ดท�าข้ึนนัน้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของสงัคม และสอดคล้องกับวิถชีวิีตของประชาชน ในท่ีสดุถ้ากระบวนการ
นั้นเดินทางมาถึงรัฐสภา คือฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาร่างกฎหมายนั้น ๆ ของรัฐสภา  

  ๓  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔.
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รัฐสภาต้องใช้ข้อมูลตามกระบวนการที่ได้ด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง มาประกอบการ
พิจารณาทุกขั้นตอน หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใช้บังคับ๔ หลังจากนี้ไปถ้าคณะรัฐมนตรี 
หรือผู้เสนอกฎหมายซึ่งในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าใครเป็นผู้มีอ�านาจเสนอกฎหมายบ้าง ต้องการ
เสนอร่างกฎหมายมาที่รัฐสภา จะแนบเอกสารเฉพาะบทวิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติแบบเดิม ๆ มาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว จะต้องแนบหลักฐานและผลของการไปรับฟัง 
ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการศึกษาว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงไร 
มาด้วย รวมถงึบทวเิคราะห์จากการศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและหลกัฐานการเปิดเผย 
ข้อมูลให้กับประชาชนมาที่รัฐสภาด้วย โดยที่รัฐสภาจะต้องน�าเอาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ประกอบ
การพิจารณาทุกขั้นตอนของรัฐสภา นี่คือกระบวนการที่ถูกออกแบบไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่

จลุนติ ิ: โดยเหตท่ีุหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ นัน้ 
เป็นหลักการใหม่ของกระบวนการตรากฎหมายของรัฐ ในทรรศนะของท่านมีความ
คิดเป็นประการใด โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการบูรณาการ 
กระบวนการก่อนการตรากฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตรากฎหมายของรฐั

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ตั้งแต่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับ 
ในเรือ่งนีไ้ด้มกีารหยบิยกขึน้หารอืกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ซึง่ประกอบด้วย 

  ๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก.
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาระดับหนึ่งแล้ว  
โดยที่คณะรัฐมนตรีก็ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเรือ่งของหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ 
(Checklist) กไ็ด้มีการประชุมกนัในคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหรอื วปิ สนช. 
แล้วก็มีมติของวิปสนช. สองสัปดาห์ที่ผ่านมาติดต่อกัน พิจารณาเรื่องนี้ถึง ๒ ครั้ง 

บทสรุปก็ได้แนวทางปฏิบัติตรงกัน กล่าวคือ จากนี้ไปหน่วยงานจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ไปทีค่ณะรฐัมนตรจีะต้องผ่านกระบวนการ “Checklist” ก็คือการตรวจสอบรายการท่ีเป็นข้อท่ีจะต้อง 
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ว่าร่างกฎหมายนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๗๗ หรือไม ่
ส่วนร่างกฎหมายทีส่่งมาทีส่ภานติิบญัญตัแิห่งชาตกิเ็ช่นเดยีวกนั เรากจ็ะมรีายการ checklist เหมอืนกนัว่า 
ได้ด�าเนินการมาครบกระบวนการ และได้แนบหลักฐานของการปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาครบถ้วน 
หรือยัง ถ้าไม่ครบถ้วน แนวทางปฏิบัติให้ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่รับ 
ร่างกฎหมายฉบับนั้น ส่วนนี้คือส�าหรับกฎหมายใหม่ที่จะส่งเข้ามาหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ

กรณีที่จะเป็นปัญหาอยู่บ้างคือ กฎหมายเก่าที่ยังค้างการพิจารณา โดยได้สรุปเป็นมติที่ประชุม 
วปิ สนช. ให้ประธานคณะกรรมาธิการแต่ละคณะทีร่บัผดิชอบพจิารณาร่างกฎหมายทีผ่่านวาระ ๑ แล้ว  
และจะน�าเข้าสู ่การพิจารณาในขั้นของคณะกรรมาธิการเป็นผู ้รับผิดชอบไปด�าเนินกระบวนการ 
ตาม Checklist คอื ตรวจสอบว่าร่างกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะกรรมาธกิารแต่ละคณะนัน้ 
ได้ผ่านกระบวนการตามมาตรา ๗๗ แล้วหรือยัง ถ้ายังก็จะให้ประธานคณะกรรมาธิการท�าบันทึก 
แจ้งมาที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของร่างกฎหมายไปด�าเนินการเสียให้ครบถ้วน แล้วก็ส่งหลักฐานเหล่าน้ัน 
มาประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เราด�าเนินการอยู่

ตอบค�าถามที่ว่า ท�าไมจึงใช้แนวทางนี้ ก็ต้องเรียนว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีความเห็นว่า 
มาตรา ๗๗ มีผลใช้บังคับทันที ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ คือวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ 
เนือ่งจากไม่มีบทเฉพาะกาลส่วนใดเขยีนเป็นบทยกเว้นไว้ว่า กฎหมายทีค้่างการพจิารณาหรอืกฎหมาย 
ที่ผู้มีอ�านาจเสนอกฎหมายส่งมาที่สภาก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้วไม่ต้องน�ามาตรา ๗๗ 
มาใช้บงัคบั เพราะฉะนัน้กต้็องตีความไปในทางทีคุ่ม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน และการคุม้ครอง
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผมได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามาตรา ๗๗ นั้น เป็นมาตรา 
ทีม่าจากหลักการทีใ่ห้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืง ซึง่หลกัการเช่นว่าน้ีเป็นหลกัการของการยนืยนั
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มาก  
โดยเราไม่อาจจะตีความในลักษณะของการยกเว้นไม่น�ามาตรา ๗๗ มาบังคับใช้ ซึ่งนี่คือเหตุผล 
ที่ผมเห็นว่า มาตรา ๗๗ ใช้ครอบคลุมไปถึงร่างกฎหมายที่ถูกส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับด้วย และในส่วนน้ีก็เป็นแนวทางที่เราได้มีมติเห็นชอบในการที่จะ 
ถือปฏิบัติ เพราะนับจากนี้ไปการพิจารณากฎหมายทุกขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะน�า 
ข้อมูลต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสอง มาใช้ประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนติ ิ: บทสรุปและข้อเสนอแนะ

นายสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั : ส�าหรับข้อเสนอแนะคือ อยากฝากไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่จะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่า 
มาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติที่ผมได้เรียนแล้วว่าเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของประชาชนในการ 
มีส่วนร่วมทางการเมือง ขณะเดียวกันก็เป็นบทที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนว่าจะไม่ถูกจ�ากัดสิทธิด้วย 
การตรากฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็น หรือใช้กระบวนการที่ประชาชนหรือผู ้มีส่วนเก่ียวข้องไม่มี 
ส่วนร่วมด้วย เพราะฉะนัน้หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องควรทีจ่ะถอืปฏบิตั ิตามมาตรา ๗๗ โดยเคร่งครดั
แม้ว่ายังมีบางท่านเห็นว่าอาจจะไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ โดยเคร่งครัดก็ได้ โดยให้เหตุผล
ว่ามาตรา ๗๗ อยู่ในหมวด ๖ ที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ พร้อมกับให้ความเห็นว่า แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีมาตรา ๖๔ เป็นมาตราน�าจึงตีความว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางในการให้รัฐตรา
กฎหมาย หรือเป็นเพียงแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น และถ้อยค�าในมาตรา ๗๗ ก็ใช ้
ค�าว่า “รัฐพึง” จึงแปลความว่าเป็นเพียงระดับข้อแนะน�าเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นบทบังคับเด็ดขาด  
ซึง่ผมมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกบัแนวความคดิน้ี เน่ืองจากมาตรา ๗๗ น้ัน แม้ว่าจะอยูใ่นหมวดแนวนโยบาย
แห่งรัฐซึ่งเป็นแนวทางในการตรากฎหมายก็ตามแต่ถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนทุกมาตราแล้ว 
เราจะพบว่า ในรัฐธรรมนูญเองหมวด ๑๖ ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศ จะมีมาตราหนึ่งคือมาตรา  
๒๕๘ ค (๒) ที่กล่าวถึงเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย ในมาตรานี้ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
ว่า รัฐจะต้องปฏิรูประบบกฎหมายของประเทศโดยปฏิบัติตามหลักการที่บัญญัติอยู่ในมาตรา ๗๗  
เพราะฉะนั้น ถ้าเราอ่านโดยน�า มาตรา ๒๕๘ มาพิจารณาประกอบกับมาตรา ๗๗ เราจะเห็นเลยว่า  
มาตรา ๗๗ ไม่ได้เป็นเพียงค�าแนะน�า แต่เป็นบทบัญญัติที่ถูกเขียนผูกโยงไปสู่เรื่องการปฏิรูประบบ
กฎหมายว่าจากนีต่้อไป ต้องมีการปฏริปูระบบกฎหมายโดยยดึถอืตามหลกัการของมาตรา ๗๗ ซึง่ถ้าเรา 
เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้ ผมคิดว่าข้อเห็นต่างส่วนนั้นก็น่าจะไม่มี

นอกจากนี้ ในมาตรา ๗๗ ไม่ได้เขียนแค่กระบวนการที่ปรากฏอยู่ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง 
หรอืวรรคสองเท่านัน้ แต่ว่ายงัมกีระบวนการหลงัจากการประกาศใช้กฎหมายไปแล้ว โดยท่ีรฐัจะต้อง
ติดตามประเมนิผลของการบงัคบัใช้กฎหมายด้วย ในประเดน็น้ีกเ็ป็นเรือ่งทีอ่ยากจะฝากถงึหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานทีจ่ะเป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายต่อไปว่าหลงัจากกฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว
ท่านอย่าลมืไปตดิตามผลการบงัคบัใช้กฎหมาย ตามเหตผุลทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดให้ต้องมกีารประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ในตอนท้ายของวรรคสองของมาตรา ๗๗ ได้ก�าหนด
เหตุผลไว้เพื่อที่ท�าให้ตัวบทกฎหมายมีชีวิต เราจะได้ตระหนักว่าควรที่จะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
แต่ละฉบับที่ประกาศใช้ไปแล้วอย่างไร

จากหลักการทั้งหมดนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายก็วนกลับไปสู่หลักการเดิมในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง คือหลักการที่กฎหมาย
ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม ดังนั้น ถ้ากระบวนการพัฒนากฎหมายหยุดนิ่งลงเพียงแค ่
การพิจารณากฎหมาย ณ วันที่ตรากฎหมาย แต่หลังจากที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบและประกาศ
ใช้ไปแล้ว โดยที่ไม่ได้มีการติดตามศึกษาต่อเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคม  
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เมือ่กาลเวลาเปลีย่นไปการบงัคบัใช้กฎหมายผ่านไปชัว่ระยะเวลาหนึง่อาจจะไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
ของสังคมหรือบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเหตุผลหลักตามรัฐธรรมนูญให้ต้องมีการศึกษา 
ผลที่จะตามมาภายหลังการบังคับใช้กฎหมายด้วย เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องฝากให้หน่วยงานที่มี 
การบงัคบัใช้กฎหมายจะต้องตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องการบงัคบัใช้กฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ของตนด้วย

ประเด็นสุดท้าย หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องน�าหลักการของมาตรา ๗๗ วรรคท้าย 
มาใช้ด้วย ได้แก่ ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ว่าการเสนอร่างกฎหมายแล้วเขียนบทบัญญัติให้ต้อง 
มีการขออนญุาตในเรือ่งต่าง ๆ  รฐัธรรมนูญก�าหนดให้รฐัใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น 
ซึ่งหมายความว่ากิจการใดถ้าไม่มีความจ�าเป็นอย่างเคร่งครัด ต้องให้เสรีภาพกับประชาชนในการ 
ที่จะด�าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุญาตจากรัฐ รวมถึงการบริหารกิจการของรัฐในรูปแบบของ
คณะกรรมการก็ให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น  
ขณะเดียวกันก็ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ 
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน อันน้ีก็เป็นการยนืยนัหลกัในการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และในเรื่องการก�าหนดโทษอาญาน้ัน รัฐธรรมนูญได้วางแนวทางไว้ว่า 
เฉพาะความผิดร้ายแรงจรงิ ๆ  ถงึจะก�าหนดโทษทางอาญาไว้ได้ เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีอ่ยากจะฝากไปยงัผูท้ีจ่ะ
เสนอกฎหมายให้ตระหนกัถงึหลักเกณฑ์ทีร่ฐัธรรมนูญมาตรา ๗๗ วรรคท้าย ได้ก�าหนดไว้โดยสามารถใช้
เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมายได้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มนีาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และส�านกังานอยัการสงูสดุไปประกอบการพจิารณาด้วย รวมทัง้ให้พจิารณาความเชือ่มโยงอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส ่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษาฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศตามพนัธกรณทีีไ่ทยเป็นภาคสีมาชกิ ตลอดจนเพือ่แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่นิในป่าอนรุกัษ์
ที่ไม่เหมาะสม
   
    ร่างพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังานศาลยตุธิรรม
ส�านักงบประมาณ และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณา
ความเชื่อมโยงอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora : CITES) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity : CBD) เพื่อให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบ�ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

    ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
    “(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    (ข) สถานประกอบการเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ หรอื”

    ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอและ
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยก�าหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต�าแหน่ง
ผู้บริหารว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งผู้บริหาร ให้ผู้ท�าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทน
ผูบ้รหิารของรฐัวิสาหกจิ หรอืผู้ซึง่ปฏิบตัหิน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกันไม่ว่าจะเรยีกชือ่อย่างไรตามกฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอ�านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งอ�านาจหน้าที่
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ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย และหากกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจใดมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ท�าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้บทบัญญัติน้ัน
เป็นอันใช้บังคับมิได้

    ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตพิิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  แก้ไขเพิม่เตมิค�านยิามค�าว่า “การบรหิารสนิทรพัย์”“ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเงนิ” และ 
“ผู้มีอ�านาจในการจัดการ” เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
    ๒. ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์
    ๓. ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินสามารถด�าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู ้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน
    ๔. ก�าหนดให้การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของรัฐและ
การโอนสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหน้ีคืนเต็มจ�านวนของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินไปให้
บรษิทับรหิารสินทรพัย์ไม่ได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และก�าหนดให้การโอนสนิทรพัย์
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้คืนเต็มจ�านวนของผู ้ประกอบการธุรกิจทางการเงินไปให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์นั้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่อาจสวมสิทธิเป็นคู ่ความในคดีที่อยู ่ในช้ันศาล 
และไม่อาจเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จากลกูหน้ีตามสญัญาเดมิได้ รวมทัง้จะต้องบอกกล่าวการโอนสทิธิเรยีกร้อง
ไปยังลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    ๕. เพิ่มบทก�าหนดโทษกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
    ๖. เพิม่บทเฉพาะกาลเพือ่ให้บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนก่อนทีร่่างพระราชบญัญตัิ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ซ่ึงมีกรรมการหรือผู ้มีอ�านาจในการจัดการ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อให้มีระยะเวลาในการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายก�าหนด
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    ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย
พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�าเนินการต่อไปได้
    ร่างพระราชก�าหนด ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการเดินเรือในน่านน�า้ไทย และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
     ๑.๑ ก�าหนดรายการที่ต้องลงไว้ในสมุดทะเบียนเรือไทย เช่น ชื่อเรือ ประเภทของเรือ
     ๑.๒ ก�าหนดให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจในการงดจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับ
การประมง หรอืเรอือืน่เป็นการชัว่คราว และก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขในการรบัจดทะเบยีน
เรือไทยส�าหรับการประมงหรือเรืออื่นเป็นการเฉพาะได้
     ๑.๓ ก�าหนดให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจในการออกค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทย 
จ�าหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน
     ๑.๔ ก�าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกถอนทะเบียนต้องปฏิบัติ
     ๑.๕ แก้ไขเพิม่เติมบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูฝ่้าฝืนไม่ส่งคนืใบทะเบยีนเรอืภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดกรณีนายทะเบียนเรือไทยมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
     ๑.๖ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือค�าสั่ง
ของเจ้าท่า กรณีนายทะเบียนเรือไทยมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
     ๑.๗ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู ้ฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือ
ตามที่แจ้ง ปลด รื้อถอน ท�าลายเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
    ๒. ร่างพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
     ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องอายุใบอนุญาตใช้เรือ และก�าหนดเงินเพิ่ม
กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือหลังจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
     ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนใช้เรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ 
หรอืใช้เรอืทีใ่บอนญุาตสิน้อาย ุหรอืใช้ผิดไปจากเขตหรอืต�าบลการเดนิเรอืทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรอื
     ๒.๓  เพิม่เตมิบทบญัญัตเิรือ่งการงดใช้เรอื และบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูใ้ช้เรอืในระหว่าง
แจ้งงดใช้เรือ
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     ๒.๔ ก�าหนดเพิม่เตมิให้เจ้าท่ามอี�านาจปฏเิสธเรอืทีจ่ะเข้ามาในน่านน�า้ไทย หรอืน่านน�า้
ที่อยู ่ภายใต้สิทธิอธิปไตย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว ่าเป็นเรือไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติ
อันเป็นเท็จ หรือแสดงสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่มีองค์การระหว่างประเทศก�าหนดให้
เป็นเรือที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
     ๒.๕ ก�าหนดห้ามเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จหรือแสดง
สัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปเข้ามาในน่านน�้าไทย หรือน่านน�้าภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
และให้มีอ�านาจในการด�าเนินการกับเรือที่ฝ่าฝืนเข้ามาและบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๖ ก�าหนดให้ผู ้ที่ใช้เรือหรือผู ้ที่จะเดินเรือเข้ามาในน่านน�้าไทยต้องติดตั้งระบบ
ส�าแดงตัวเรือและระบบสื่อสารตามที่เจ้าท่าประกาศก�าหนด และบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๗ ก�าหนดหน้าที่นายเรือส�าหรับเรือก�าปั่นตามประเภทและขนาดที่เจ้าท่าประกาศ
ก�าหนดในการเดินเรือในน่านน�า้ไทย และบทก�าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
     ๒.๘ ก�าหนดให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึด เพิกถอน หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรที่ออกให้
ส�าหรับคนประจ�าเรือตามกฎหมายการเดินเรือน่านน�า้ไทย

    ร่างพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด�าเนินการต่อไปได้ 
    ร่างพระราชก�าหนดฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ปรับปรุงพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�าหนด
การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 
    ๑. ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว” 
มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดนโยบายและก�ากับบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏบัิติหน้าทีค่ณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชก�าหนดนี้
ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก�าหนดนี้  
    ๒. ก�าหนดให้การน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง โดยมี ๒ กรณี ได้แก่ 
     ๒.๑ กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
     ๒.๒ กรณีที่นายจ้างเป็นผู ้น�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดี และต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้าง
ได้น�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ
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     ๒.๓ ก�าหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว” ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ 
และหนี้สินจากกองทุนเดิม  
     ๒.๔ ก�าหนดการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและ
ลูกจ้างผู้รับใบอนุญาตท�างานซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชก�าหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
     ๒.๕ แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเพิ่ม
บทบัญญัติเรื่องการประกาศรายชื่อนายจ้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวท�างาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน หรือไม่จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจาก
การท�างาน

    ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้น�าไปรวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. รวมทั้งให้
พิจารณาร่วมกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นของกระทรวงการคลงั  โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข รวมทัง้กลไกการก�ากับดูแลสหกรณ์ ซึง่ประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ดังนี้ 
     ๑.๑ ก�าหนดให ้ธนาคารแห ่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน ้าที่ เสนอแนะให ้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ของสหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนขึ้นโดยเฉพาะ และก�าหนดให้สหกรณ์ดังกล่าวนั้นแม้จะ
ประกอบธุรกิจเงินทุนแต่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแต่ในการ
ด�าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
     ๑.๒ ก�าหนดให้ ธปท. มีหน้าที่และอ�านาจก�ากับดูแลให้สหกรณ์ซ่ึงประกอบธุรกิจ
เงินทนุปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา และหากพบว่า
มีการด�าเนินการไม่ถูกต้องให้มีอ�านาจสั่งแก้ไขหรือระงับการด�าเนินการ หรือกรณีที่การกระท�านั้น
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อาจขอให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งหรือสั่งเลิกสหกรณ์ได้
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    ๒. ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  
ตลอดจนสมุดบัญชี และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามค�าแนะน�า
ของอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
    ๓. ก�าหนดให้สมาชิกมีสิทธิร ้องขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ด�าเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และก�าหนดให้ด�าเนินการพิจารณาเรื่อง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ 
    ๔. ก�าหนดประเภทและลักษณะ รวมถึงขอบเขตการด�าเนินกิจการที่พึงด�าเนินการได้
ของสหกรณ์แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทั้งก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งการได้
ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สหกรณ์ด�าเนินการนอกขอบเขตที่จะพึงด�าเนินการได้ 
    ๕. ก�าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เพิ่มเติมกรณีเคยถูกให้
พ้นจากต�าแหน่งหรือเคยเป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกสหกรณ์ตามค�าสั่งของนายทะเบียน
    ๖. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ต่อสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ ธปท.
    ๗. ก�าหนดห้ามสหกรณ์จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีจนกว่าจะได้ด�าเนินการจัดท�าบัญชี
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
    ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษ ดังนี้ 
     ๘.๑ กรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามข้อ ๑
     ๘.๒   กรณคีณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผูจั้ดการสหกรณ์ หรอืเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้ใดมีมติหรือด�าเนินการฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีตามข้อ ๗
     ๘.๓  กรณีสหกรณ์กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี โดยกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์หรอืผูจ้ดัการสหกรณ์ ลงมติให้สหกรณ์ด�าเนินการหรอืงดเว้นการด�าเนินการหรอืเป็นผูด้�าเนนิการ
หรือรับผิดชอบในการด�าเนินการนั้น ได้กระท�าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
       ๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ตามทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง
โดยให้น�าผลการรบัฟังความคดิเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
มีผลใช้บังคับต่อไป  
    ๒. มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด�าเนินการดังนี้ 
     ๒.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายทัง้สองฉบบัอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามมาตรา ๗๗ ของร่างรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และให้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบ
การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
     ๒.๒ จัดเตรียมแผนการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด�าเนินการเพื่อให้การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศหรือการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
     ๒.๓  จดัท�าแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง
และแผนการเสนอกฎหมายล�าดับรอง และการเร่งรัดด�าเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุง
กฎหมายส�าคัญ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การเสนอแผน 
กรอบสาระส�าคัญ และระยะเวลาการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง)
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    ร่างพระราชบัญญัติสองฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ  
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เป็นการก�าหนดให้มคีณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านต่าง ๆ  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลา
การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ สภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมทั้งก�าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๒. ร ่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เป ็นการก�าหนด
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า
ยทุธศาสตร์ชาต ิการก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย สาระทีพ่งึมใีนยทุธศาสตร์ชาตแิละ
กลไกการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้ก�าหนด
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
    ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่ต้องตราตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... ท่ีผ่านการออกเสยีงประชามต ิซึง่ก�าหนดให้ต้องด�าเนนิการ
ประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๖๐
  
    ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
    คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ  
    เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี 
อัตราภาษี การค�านวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี โดยยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติก�าหนดราคาปานกลาง
ของทีดิ่นส�าหรบัการประเมินภาษบี�ารงุท้องที ่พ.ศ. ๒๕๒๙ และก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเกบ็ภาษี
จากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างใหม่เพือ่แก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และภาษีบ�ารงุท้องที่ 
ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั และช่วยกระตุ้นให้มกีารใช้ประโยชน์ในทีดิ่นให้มปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๐

    เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท�าธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการด�าเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังนี้ 
    ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตัธินาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ๒. อนุ มั ติหลักการร ่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการอันพึงเป ็นงานธนาคาร
ของอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเหน็ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วด�าเนินการต่อไปได้
    ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด�าเนินการต่อไปได้ 
    ร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     ๑.๑ แก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให้รองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse 
Mortgage : RM) ซึง่มลีกัษณะคล้ายกบัสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแต่มรีปูแบบในทางตรงกันข้าม โดย RM จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู ้กู ้จ�านองที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
เพื่อขอรับเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผูส้งูอายทุีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และรองรบัการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของประชากรในอนาคต
ซึ่งปัจจุบัน ธอส. ไม่สามารถให้บริการ RM เน่ืองจากไม่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
     ๑.๒ แก้ไขปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.จากผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล
การเคหะแห่งชาติ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติ
มีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ ธอส. 
     ๑.๓ แก้ไขอ�านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการจากปัจจุบันที่เป็น
อ�านาจของคณะรัฐมนตรี โดยแก้ไขให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น 
ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
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     ๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทเร่งรัดในการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการในกรณีที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ รวมทั้งปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการ ธอส. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง
     ๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับองค์ประชุม และการเลือกประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ๑.๖ แก้ไขอ�านาจในการวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของพนักงาน การวาง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการด�าเนินงาน และการก�าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารจากปัจจุบัน
ที่ก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แก้ไขให้เป็นอ�านาจของ
คณะกรรมการ ธอส. เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น 
     ๑.๗ แก้ไขอ�านาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอื่นใด การกู้ยืมเงิน
โดยวิธีอื่นใด จากปัจจุบันที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แก้ไขให้เป็นอ�านาจของ
คณะกรรมการ ธอส. 
     ๑.๘ แก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอ�านาจในการออกและขายสลากออมทรัพย์
    ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขยายขอบเขตการท�าธุรกิจโดยก�าหนดให้ ธอส. สามารถประกอบธุรกิจรับประกัน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดท�าสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
    ๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
     ๓.๑ แก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยให้ ธอส. สามารถ
ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด้วย 
     ๓.๒ แก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ โดยให้ ธอส. สามารถซื้อตั๋วเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมือได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องอายุของตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ  
     ๓.๓ แก้ไขอ�านาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย โดยให้เป็นอ�านาจของ ธอส. 
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    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อน
กับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญติัยกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีห่มดความจ�าเป็น
หรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอแล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้ยกเลกิกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่เพิม่เตมิ 
รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน�้ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ ๒. พระราชบัญญัติ
ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔  ๓. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔

    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ส�าหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิส์�าหรบัคนพกิาร) เพือ่รองรบัการเข้าเป็นภาคสีนธสิญัญา
มาร์ราเคช ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ และให้ส่งส�านกังานกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์เสนอแล้ว และให้กระทรวงพาณชิย์รบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย                 
            ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ก�าหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อประโยชน์ของ
คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้หรือ
ความบกพร่องอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
    ๒. ก�าหนดให้องค์กรผู้จัดท�าสามารถท�าซ�้าหรือดัดแปลง ซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น�าออก
โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้องค์กรผู้จัดท�า
เผยแพร่ส�าเนางานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ หากเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์
ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการกระท�าเพื่อหาก�าไร และต้อง
ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมลีขิสทิธิต์ามปกตขิองเจ้าของลขิสทิธิ ์และไม่กระทบกระเทอืน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
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    ๓. ก�าหนดรูปแบบของการท�าซ�้าหรือดัดแปลง องค์กรผู้จัดท�า หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด�าเนินการเพื่อท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
    ๔. ก�าหนดให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช้บังคับกับสิทธิ
ของนักแสดงด้วย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ก�าหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั หากมคีวามประสงค์จะกลบัเป็นผูป้ระกนัตน 
ให้ยืน่ค�าขอต่อส�านกังานประกนัสงัคมตามแบบทีเ่ลขาธกิารส�านักงานประกนัสงัคมก�าหนดภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
    ๒. ก�าหนดให้การกลับเป็นผู้ประกันตนให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นค�าขอและให้ผู้ประกันตน
มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

    เรือ่ง ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�านักงานศาลยุติธรรม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสรมิภูมปัิญญาการแพทย์
แผนไทย อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ก�าหนดเพิม่เตมิการคุม้ครองสทิธิในภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชมุชนและของนิตบิคุคล
ก�าหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร 
การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด 
โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  แก้ไขเพิม่เตมิบทก�าหนดโทษ และปรบัปรงุอัตราค่าธรรมเนยีม

    ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปู
ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ทีค่ณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
     (๑) ก�าหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 
     (๒) ก�าหนดเกี่ยวกับความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศกับการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
     (๓) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านท�าหน้าที่จัดท�าร่างแผน
การปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมาย
     (๔) ก�าหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
     (๕) ก�าหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ 
     (๖) ก�าหนดสภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ
     (๗) ก�าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
     (๘) ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
     (๙)  ก�าหนดมาตรการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผน
การปฏิรูปประเทศ
     (๑๐) ก�าหนดกลไกการมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในขัน้ตอน
การจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และขั้นตอนการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล 
     (๑๑) ก�าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด�าเนินการในวาระเริ่มแรก
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    ๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
	 	 	 	 	 (๑)	 ก�ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักธรรมำภิบำลตำมกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด	
	 	 	 	 	 (๒)		ก�ำหนดเกีย่วกบัควำมสอดคล้องของยทุธศำสตร์ชำติกบักำรด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ	
	 	 	 	 	 (๓)	ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ	โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
	 	 	 	 	 (๔)	ก�ำหนดสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๕)	ก�ำหนดวิธีกำรและระยะเวลำกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๖)	ก�ำหนดสภำพบังคับของยุทธศำสตร์ชำติ	
	 	 	 	 	 (๗)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศำสตร์ชำติ	
	 	 	 	 	 (๘)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำแผนแม่บทเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำต	ิ
	 	 	 	 	 (๙)	ก�ำหนดสภำพบังคับของแผนแม่บท
	 	 	 	 	 (๑๐)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำม	กำรตรวจสอบ	และกำรประเมินผล	
	 	 	 	 	 (๑๑)	ก�ำหนดมำตรกำรในกรณีมีกำรด�ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติหรือ
แผนแม่บท
	 	 	 	 	 (๑๒)	ก�ำหนดกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	
	 	 	 	 	 (๑๓)	ก�ำหนดบทเฉพำะกำลรองรับกำรด�ำเนินกำรในวำระเริ่มแรก	  
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๑

“...ความมีใจจริงที่ขาดไม่ได้ในการทำางานมีสองประการ ประการที่หนึ่ง 

คือความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งมีลักษณะประกอบด้วยความซื่อตรง 

เมตตา หวังดี พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมกันทุกขณะ  

ทั้งในฐานะผู้มีจุดประสงค์ที่ดีร่วมกัน และในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติร่วมโลกกัน 

ประการที่สอง ได้แก่ความจริงใจต่องาน มีลักษณะเป็นการตั้งสัตย์อธิษฐานหรือ 

การต้ังใจจริงท่ีจะทำางานให้เต็มกำาลัง กล่าวคือ เม่ือได้พิจารณาด้วยปัญญาเป็นท่ีแน่ชัดแล้ว 

ว่างานที่จะทำานั้นเป็นประโยชน์จริง ก็ต้องสัตย์สัญญาแก่ตัวเอง  

ผูกพันบังคับตัวเองให้กระทำาจนเต็มกำาลังความรู้ความสามารถให้ได้ผลดีที่สุด...” 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๑ เรียบเรียงจากหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง
การจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ส�าหรับฝ่ายบริหารนั้น ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้ร่วมกนัจดัท�าแนวทางการจดัท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย และปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ 
(Checklist) ให้เป็นไปตามบทบัญญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ “มตคิณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙” (เรื่องนโยบายการปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร) 
โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และมีมติ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗  
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีส่�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรร่ีวมกับส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดท�าขึ้น และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)  
ทีส่�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรร่ีวมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาปรบัปรงุขึน้เพือ่ให้เป็นไปตาม
แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่องนโยบายการปฏิรูป
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัฝ่ายบรหิาร) โดยให้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ

กองบรรณาธิการ

แนวทางการจัดทำาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของฝ่ายบริหาร๑

แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่าง
กฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ 
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
 ส�าหรบัแนวทางการจดัท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยของฝ่ายบริหารนั้น มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย รวมทั้ง 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง
การด�าเนินการในการจัดท�าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัต ิ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

 ในการจดัท�าร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์
และแนวทางดังต่อไปนี้

 ๑. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ
   ๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก
   ๑.๒ การร่างกฎหมายเพ่ือก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�าเนินการในเรื่องใดร่างกฎหมาย 
ในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด
   ๑.๓ การร่างกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องยึดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
     (๑) ในกรณีที่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งในบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญู ให้หน่วยงานของรฐัพจิารณาเงือ่นไขหรอืเหตใุนการจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญู
ก�าหนด โดยพิจารณาประกอบค�าพิพากษาหรือค�าวินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือ 
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
     (๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขดัต่อหลกันติธิรรม ไม่เพิม่ภาระหรอืจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
     (๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีกฎหมายในรูปแบบบางประเภทที่รัฐธรรมนูญ
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บัญญัติให้กระท�ำได้ เช่น กฎหมำยเวนคืนอสังหำริมทรัพย์โดยระบุเจำะจงอสังหำริมทรัพย์หรือเจำ้ของ
อสังหำริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตำมควำมจ�ำเป็น หรือกฎหมำยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
   ๑.๔ กำรร่ำงกฎหมำยต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบำยแห่งรัฐ

 ๒.	ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ
	 	 	 กำรร่ำงกฎหมำยต้องสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำตอินัเป็นเป้ำหมำยของกำรพฒันำประเทศ
อย่ำงยัง่ยนืตำมหลกัธรรมำภบิำล และต้องค�ำนึงถงึแนวทำงกำรปฏริปูประเทศตำมหมวด ๑๖ กำรปฏริปู
ประเทศของรัฐธรรมนูญ และแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด�ำเนิน
กำรปฏิรูปประเทศ

 ๓.	การร่างกฎหมายต้องค�านงึถงึหรอืพจิารณาด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัหลกัการและสาระ
ส�าคัญของพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
พ.ศ.	๒๕๕๘	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	
และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๘
   ๓.๑ กำรร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำต กำรก�ำหนดระยะเวลำหรือขั้นตอนในกำร
พจิำรณำค�ำขออนญุำต กำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ  ต้องค�ำนึงถงึหลกักำรและสำระส�ำคญัของพระรำชบญัญตัิ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
   ๓.๒ กำรร่ำงกฎหมำยต้องค�ำนึงถงึหลกักำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีดี่ตำมพระรำชกฤษฎกีำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
   ๓.๓ หน่วยงำนของรฐัต้องยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมำยทีห่มดควำมจ�ำเป็นหรอืไม่สอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำเพื่อไม่ให้เป็น
ภำระแก่ประชำชน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวน 
ควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๔.	ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญ
   ๔.๑ กำรจัดให้มีกฎหมำย ให้กระท�ำได้เพียงเท่ำที่จ�ำเป็น
   ๔.๒ ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงำนของรัฐตรวจสอบควำมจ�ำเป็น
ในกำรตรำกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำ 
พระรำชบญัญตั ิและให้ส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรวิีเครำะห์และเสนอควำมเหน็เก่ียวกับควำมจ�ำเป็น
ในกำรตรำกฎหมำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ส่งร่ำงกฎหมำยให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพจิำรณำ ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ
ตรวจสอบอกีครัง้หนึง่ด้วยว่ำมคีวำมจ�ำเป็นต้องตรำกฎหมำยฉบบัน้ันหรอืไม่และกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
กลับไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำซึ่งตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจำกรำ่งกฎหมำยนั้นด้วย
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

	 	 	 ๔.๓	การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบอนุญาต	 ให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น	 เช่น	กรณีเพื่อ
รักษาความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรอืเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและในกรณจี�าเป็นต้อง
ก�าหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย	ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง
	 	 	 	 	 (๒)		ต้องบัญญตัหิลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนญุาตหรอืไม่อนญุาตไว้ในร่างพระราชบญัญตัิ
ให้ชัดเจน	และก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายล�าดับรองไว้ด้วย
	 	 	 	 	 (๓)	หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อมและศักยภาพ 
ที่จะตรวจสอบให้การกระท�านั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง
	 	 	 	 	 (๔)	ให้ก�าหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น	 และในกรณีที่มีการก�าหนด
อายุการได้รับอนุญาตและการต่ออายุการได้รับอนุญาต	 ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุการได้รับ
อนุญาต	 และต้องมีการตรวจสอบการด�าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมาด้วย	 ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ซึ่งบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 	 	 	 	 (๕)	ให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขออนุญาต	
และการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น
	 	 	 ๔.๔	การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ	 ให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น	 
กรณีจ�าเป็นเช่นว่านั้น	เช่น	การก�าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
	 	 	 	 	 (๑)	วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 (๒)	วินิจฉัยชี้ขาด
	 	 	 	 	 (๓)	ให้ค�าปรกึษาทางเทคนิคหรอืเป็นเรือ่งซึง่ต้องการความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย
	 	 	 	 	 (๔)	พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน	 โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 ๔.๕	ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ	 ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	การก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิม่พระราชภาระ
โดยไม่จ�าเป็น
	 	 	 	 	 (๒)	คณะกรรมการซึ่งท�าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดต้องไม่มี
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	หรอืผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์น้ัน	หรอือาจ
เป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น	 และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ากับควบคุมออกจาก 
ผู้ปฏิบัติ
	 	 	 	 	 (๓)	ไม่ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	 เว้นแต่เป็นคณะกรรมการที่
ก�าหนดนโยบายระดับชาติ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

	 	 	 	 	 (๔)	กรรมการโดยต�าแหน่งพึงมีตามความจ�าเป็น	 และการก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
บางต�าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น	 เช่น	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการ	 ก.พ.	 เนื่องจากต�าแหน่ง 
ดงักล่าวมหีน้าทีต้่องให้ความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องอยูแ่ล้ว	และ
ในกรณีที่มีกรรมการโดยต�าแหน่ง	 เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด	 มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กร 
ที่กรรมการโดยต�าแหน่งผู้นั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ด้วย	 เว้นแต่กรรมการผู้น้ันได้แสดงความไม่เห็นด้วย	 
โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน	หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
	 	 	 	 		(๕)	การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ	ให้ก�าหนดเงือ่นไขเก่ียวกับความเชีย่วชาญในเรือ่ง
ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง	และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน	์ทั้งนี	้ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
	 	 	 ๔.๖	การร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะ
เวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส�าคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
	 	 	 	 	 (๒)	การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	 	 	 	 	 (๓)	การใช้ดุลพินิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ	โดยอาจปรึกษาหารือหรือรับฟังข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูลและโต้แย้งคัดค้านได	้
และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย
	 	 	 	 	 (๔)	การใช้ดุลพินิจต้องค�านึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ	 และประโยชน์ที่ส่วนรวม
จะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนต้องเสียไป	รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เอกชน
	 	 	 	 	 (๕)	เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อ�านาจดุลพินิจต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ 
การใช้อ�านาจดลุพนิจินัน้	เว้นแต่เป็นกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	และหากปล่อยให้ล่าช้าจะเกดิความเสยี
หายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไขได้
	 	 	 	 	 (๖)	การก�าหนดรปูแบบ	ข้ันตอน	และวิธกีาร	ตลอดจนระยะเวลา	ส�าหรบัการด�าเนินการ
ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	 และกรอบการใช้ดุลพินิจต้องชัดเจน	 ส�าหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
อาจก�าหนดไว้ในกฎหมายล�าดับรองได้
	 	 	 	 	 (๗)	ให้ก�าหนดแนวทางปฏิบตัใินการใช้ดลุพนิิจและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ส่วนที่	๒
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย

และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

	 ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	 ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางดังต่อไปนี้
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

	 ๑.	การจัดท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
	 	 	 ๑.๑	ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็เพือ่ประกอบการจดัท�าร่างกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ	 โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรฐันัน้	หรอืผ่านเวบ็ไซต์	www.lawamendment.go.th	หรอืจะใช้วธิอีืน่ใด
ด้วยก็ได้	ทั้งนี้	ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
	 	 	 ๑.๒	ในการรับฟังความคิดเห็น	 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น	 
ระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สดุในการรบัฟังความคดิเหน็	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูประกอบการรบัฟังความคดิเหน็	
ซึง่อย่างน้อยประกอบด้วย	(๑)	สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหา	(๒)	ความจ�าเป็นทีต้่องตรากฎหมายข้ึน
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น	 (๓)	หลักการอันเป็นสาระส�าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น	และ	 (๔)	ประเด็นที่จะ
รับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น
	 	 	 ๑.๓	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ารายงานสรุป 
ผลการรับฟังความคิดเห็น	 โดยในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย	 
(๑)	วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น	(๒)	จ�านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง	
(๓)	พืน้ทีห่รอืกลุม่เป้าหมายในการรบัฟังความคดิเหน็	(๔)	ประเดน็ทีม่กีารแสดงความคดิเหน็	(๕)	ข้อคดัค้าน
หรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น	 (๖)	 ค�าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น	 และ	 
(๗)	การน�าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมาย
	 	 	 ๑.๔	ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�าค�าชีแ้จงตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ	 (Checklist)	 ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 
พ.ศ.	๒๕๔๘	ที่ได้ปรับปรุง	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 ๔	 เมษายน	๒๕๖๐	และในการ 
ส่งเรื่องไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่ได้จัดท�าขึ้นให้เสนอพร้อมรายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย
	 	 	 ๑.๕	ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นที่หน่วยงานของ
รัฐได้จัดท�าขึ้นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ	(Checklist)	เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
	 	 	 ในกรณีที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบการด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดท�าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ	 และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ	 (Checklist)	 แล้ว	 
เห็นว่าจ�าเป็นต้องจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็หรอืการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย
เพิม่เติม	ให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรส่ีงเรือ่งคนืเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่สนอเรือ่งด�าเนนิการเพิม่เตมิ
โดยให้ระบุการด�าเนินการให้ชัดเจนด้วย	 และเมื่อด�าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
	 	 	 ๑.๖	ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา	ให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาน�าผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าขึ้นมาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
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	 ในกรณทีีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ในกำร
จัดท�ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ	 และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำก
กฎหมำยตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ	(Checklist)	แล้วเหน็ว่ำ
จ�ำเป ็นต ้องจัดให ้มีกำรรับฟ ังควำมคิด เห็น เพิ่ ม เ ติม 	 ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
อำจด�ำเนนิกำรดังกลำ่วเอง	หรือจะขอให้หน่วยงำนของรัฐเจำ้ของเรื่องเป็นผู้ด�ำเนินกำรก็ได	้และเมื่อได้
ด�ำเนินกำรแล้ว	 ให้จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย	ส�ำหรับกรณีที่ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพิ่มเติม	
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำอำจด�ำเนินกำรดงักล่ำวเอง	หรือจะขอให้หน่วยงำนของรฐัเจ้ำของเรือ่ง
เป็นผู้ด�ำเนินกำรดังกลำ่วเพิ่มเติมก็ได	้เพื่อน�ำมำประกอบกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยต่อไป
	 	 	 ๑.๗	ในกรณีที่ร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหำของร่ำง	และสมควรแก้ไขกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
เพิ่มเติมตำมประเด็นที่มีกำรแก้ไข	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแจ้งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ด�ำเนินกำรดังกล่ำว	 และให้ส่งค�ำชี้แจงตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำช
บัญญัติ	 (Checklist)	ที่ได้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวแล้วมำพร้อมกับกำรยืนยันให้ควำมเห็นชอบร่ำงกฎหมำย	
เพื่อให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ๒.	กำรด�ำเนินกำรกรณีร่ำงกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด�ำเนินกำร 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
	 	 	 ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในข้อ	๑.๕
	 ๓.	กำรด�ำเนนิกำรกรณร่ีำงกฎหมำยทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
	 	 	 ให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำพจิำรณำด�ำเนินกำรตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้ในข้อ	๑.๖	
หรือข้อ	 ๑.๗	 ส�ำหรับกรณีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อ	 ๑.๗	 หำกหน่วยงำนของรัฐได้มีหนังสือยืนยันให้ 
ควำมเห็นชอบร่ำงกฎหมำยแล้ว	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีหนังสือขอให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เสนอร่ำงกฎหมำยด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ	๑.๗	ได้
	 ๔.	กำรด�ำเนินกำรกรณีร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำและอยู่ระหวำ่งกำรด�ำเนินกำรของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
	 	 		ในกรณีที่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำ	 ร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเน้ือหำของร่ำงจนแตกต่ำงจำกร่ำงที่หน่วยงำน 
ของรัฐเสนอ	 และสมควรแก้ไขกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพิ่มเติมตำมประเด็น
ที่มีกำรแก้ไข	ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องด�ำเนินกำรดังกล่ำว	และให้
ส่งค�ำชี้แจงตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ	 (Checklist)	 ที่ได ้
ด�ำเนินกำรดังกล่ำวแล้วมำยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป
	 ๕.	ในกรณร่ีำงกฎหมำยใดมคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนหรอืต้องด�ำเนินกำรเป็นกำรลบั	หน่วยงำนของ
รฐัเจ้ำของเรือ่งจะด�ำเนนิกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยให้แตกต่ำงจำกแนวทำง
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จุลนิติ

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ก็ได้ แต่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องแสดงเหตุผล 
ความจ�าเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

 ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) นัน้ 
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ................................................................................................................................. 
      กฎหมายใหม่      แก้ไข/ปรับปรุง     ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ..........................................................................................................  

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
    ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร.........................................................................
 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด...........................................................................................
    ๑.๒ ความจ�าเป็นที่ต้องท�าภารกิจ......................................................................................................
  หากไม่ท�าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด......................................................................................
    ๑.๓ การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง............................... 
 แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร.......................................................................................... 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร.....................................................................  
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด............................................................
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร....................................................................................................
        ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร...............................................................................
 ๑.๗ การท�าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
 มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด................................................. 
 การด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
 ...................................................................................................................................................
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๒.	ผู้ท�าภารกิจ
				๒.๑	เมือ่ค�านงึถงึประสทิธิภาพ	ต้นทนุ	และความคล่องตวัแล้ว	เหตใุดจงึไม่ควรให้เอกชนท�าภารกจิน้ี
	 ...................................................................................................................................................
	 ภารกิจนี้ควรท�าร่วมกับเอกชนหรือไม	่อย่างไร...........................................................................		
	 ๒.๒	เมื่อค�านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน	ควรท�าภารกิจนี้	
	 	 ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่	 เพราะเหตุใด.................................................................................
.		 ๒.๓	ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�า	 จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 
	 	 หรอืไม่.............................................................................................................................................. 

๓.	ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย
				๓.๑	การจัดท�าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด	อย่างไร
 a หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ	(ตามภารกิจพื้นฐาน	(Function))	ในเรื่อง......................	

 a หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ	ในเรื่อง................................................................... 

  a ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง.....................................................................................................		

 a แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ในเรื่อง............................................................... 

  a แนวทางการปฏิรูปประเทศ	ในเรื่อง..................................................................................
				๓.๒	การท�าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่................		
				 ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร.........................................................................	
				๓.๓	ในการท�าภารกิจนั้น	เหตุใดจึงจ�าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้...............................................		
				๓.๔	การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
	 (ก)	การใช้บังคับกฎหมาย
 a		ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ	เนื่องจาก.......................................................		
 a ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่	ๆ	ไป	เนื่องจาก..........................................................................		
	 ใช้บังคับเพียงบางท้องที	่เนื่องจาก.............................................................................................	
	 (ข)			ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 a		ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เนื่องจาก....................................................		
 a มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด	เพราะเหตุใด....................................		
 a ควรก�าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม	่เพราะเหตุใด............................................		
				๓.๕	เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น	เช่น	ข้อบัญญัติท้องถิ่น........................................		
				๓.๖	ลักษณะการใช้บังคับ
 a ควบคุม	 	a ก�ากับ/ติดตาม	(ข้ามไปข้อ	๓.๘)	 a ส่งเสริม
 a ระบบผสม
	 เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว...................................................................................................		

zxdf zxdf
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

				๓.๗	การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
	 ๓.๗.๑	 เพราะเหตุใดจึงก�าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต	หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
	 	 	 	 	 ......................................................................................................................................
	 ๓.๗.๒	 มีการก�าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม	่ถ้ามี	มีความจ�าเป็นอย่างไร
	 	 	 	 	 คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร.....................................................................		
	 ๓.๗.๓	 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่	อย่างไร............................................		
	 ๓.๗.๔	 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่..............................................		
	 ๓.๗.๕	 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค�าขอ	การให้ยื่นค�าขอใหม่	หรือไม่	อย่างไร
	 	 	 	 	 ......................................................................................................................................
	 ๓.๗.๖	 มกีารตอ่อายกุารอนญุาตหรือไม.่...................................................................................
		 	 	 	 	 มกีารตรวจสอบกอ่นการตอ่ใบอนญุาตหรอืไม.่..............................................................		
				๓.๘	การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
	 ๓.๘.๑	 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ	หรือไม	่มีความจ�าเป็นอย่างไร
	 	 	 	 	 ......................................................................................................................................
	 ๓.๘.๒	 คณะกรรมการทีก่�าหนดขึน้มอี�านาจซ�า้ซ้อนกบัคณะกรรมการอืน่หรอืไม่......................
	 	 	 	 	 หากมีความซ�า้ซ้อน	จะด�าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น...............................
	 ๓.๘.๓	 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	หรือนายกรัฐมนตรี	
	 	 	 	 	 หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่....................................................................................
	 	 	 	 	 เหตุใดจึงต้องก�าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ.................
				๓.๙	มกีรอบหรอืแนวทางการใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีห่รอืไม่	อย่างไร...............................................	
				๓.๑๐	ประเภทของโทษที่ก�าหนด
  a โทษทางอาญา	 	 a โทษทางปกครอง		 	 a ระบบผสม
				๓.๑๑	การก�าหนดโทษทางอาญาจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล	เพราะเหตุใด..................				
				๓.๑๒	ความผิดทีก่�าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผดิทีม่คีวามร้ายแรงอย่างไร.........................

๔.	ความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
				๔.๑	การด�าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือท�านองเดียวกัน
	 หรือไม่........................................................................................................................................
				๔.๒	ในกรณีทีมี่กฎหมายขึน้ใหม่	เหตใุดจึงไม่ยกเลกิ	แก้ไขหรอืปรบัปรงุกฎหมายในเรือ่งเดยีวกันหรอื
ท�านองเดียวกันที่มีอยู่.............................................................................................................................		

๕.	ผลกระทบและความคุ้มค่า
				๕.๑	ผูซ้ึง่ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมาย...........................................................................
  a ผูม้หีน้าทีต่ามร่างกฎหมายหรอืทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ันโดยตรง.............
  a  ผู้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมาย........................................................
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

				๕.๒	ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 a ด้านเศรษฐกิจ
	 	 	 			-	 เชิงบวก......................................................................................................................... 
		 	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก............................................................................................ 
	 	 	 			-	 เชิงลบ...........................................................................................................................
		 		 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................		
 a ด้านสังคม
	 	 	 			-	 เชิงบวก.........................................................................................................................	
	 	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................
		 	 	 			-	 เชงิลบ............................................................................................................................
	 	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................
  a ด้านอื่น	ๆ	
	 	 	 			-	 เชิงบวก.........................................................................................................................	
	 	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................
		 	 	 			-	 เชงิลบ............................................................................................................................
		 	 	 	 	 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................	
				๕.๓	สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถกูจ�ากดั...........................................................
	 การจ�ากดันัน้เป็นการจ�ากดัเท่าทีจ่�าเป็นหรอืไม่........................อย่างไร.......................................
				๕.๔	ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
	 ๕.๔.๑	 ประชาชนจะมกีารด�ารงชวีติทีด่ขีึน้ในเรือ่งใด	อย่างไร	และเพยีงใด	หรอืเป็นการอ�านวย				
	 	 	 	 	 ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพยีงใด...................................................................
		 ๕.๔.๒	 เศรษฐกิจหรอืสงัคมมกีารพัฒนาอยา่งยัง่ยนืได้เพยีงใด..................................................
		 	 	 	 		การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย 
	 	 	 	 	 เพียงใด..........................................................................................................................
		 	 	 	 	 ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้มากน้อยเพยีงใด...........................
		 	 	 	 	 และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด..........................................................
		 ๕.๔.๓	 เสรมิสร้างประสทิธภิาพหรอืนวตักรรมในการปฏบิตัริาชการอย่างไร.............................
		 	 			 	 สามารถลดงบประมาณแผ่นดนิได้มากน้อยเพยีงใด.......................................................
		 ๕.๔.๔	 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธ์ิ	 ตลอดจนประโยชน์ท่ีประชาชนและสังคม 
	 	 	 	 	 จะได้รับ	ได้แก่...............................................................................................................
				๕.๕	ความยุง่ยากทีค่าดว่าจะเกดิจากการปฏบิตัติามกฎหมาย...........................................................
				๕.๖	ความคุม้ค่าของภารกจิเม่ือค�านึงถงึงบประมาณทีต้่องใช้	ภาระหน้าท่ีทีเ่กิดขึน้กับประชาชนและ 
	 การที่ประชาชนจะต้องถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ....................................

๖.	ความพร้อมของรัฐ
				๖.๑	ความพร้อมของรัฐ
	 (ก)	ก�าลังคนที่คาดว่าต้องใช้........................................................................................................
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จุลนิติ

		 (ข)	คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ�าเป็นต้องมี.......................................................... 
  (ค)	งบประมาณทีค่าดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบงัคบัใช้กฎหมาย................................
	 โดยเป็นงบด�าเนนิงานจ�านวน..................................และงบลงทนุจ�านวน...................................
   	๖.๒	ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก�าลัง	 มีความเห็นของ 
	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก�าหนดอัตราก�าลังและงบประมาณหรือไม่	อย่างไร...............
				๖.๓	วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
	 กฎหมาย
 a วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย..................................
  a การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน...........................................................................................

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

๘.	วิธีการท�างานและตรวจสอบ
				๘.๑	ระบบการท�างานที่ก�าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 a เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 a เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 a มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 a ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น
 a มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 a ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 a มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ
				๘.๒	การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 ๘.๒.๑	 ในกฎหมายมีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 
	 	 	 	 	 ..........................แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด�าเนินการเท่าใด................................................
		 ๘.๒.๒		 หากมีการใช้ดุลพินิจ	 การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
	 	 	 	 	 อย่างไร............................................................................................................................................
		 ๘.๒.๓	 ในการพจิารณาของเจ้าหน้าทีใ่ช้หลกักระจายอ�านาจ	หรอืมอบอ�านาจเพือ่ให้ประชาชน 
	 	 	 	 	 ได้รับการบริการที่สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพอย่างไร.....................................
				๘.๓	มีระบบการตรวจสอบและคานอ�านาจอย่างไรบ้าง.....................................................................
		 ๘.๓.๑	 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่	อย่างไร.........................................
		 ๘.๓.๒	 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่	อย่างไร..........................................
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จุลนิติ

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

๑๐.	การรับฟังความคิดเห็น
    a	 มีการรับฟังความคิดเห็น										a	ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
						๑๐.๑	ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ
    a ส�านักงบประมาณ		a	ส�านักงาน	ก.พ.
    a ส�านักงาน	ก.พ.ร.			a	ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
	 	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ	ได้แก่..................................................................................
		 	 	 ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
   a ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
   a ประชาชนทั่วไป
   a องค์กรอื่น	ได้แก่............................................................................................................
						๑๐.๒	มกีารเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็ต่อประชาชนหรอืไม่	อย่างไร....................................
						๑๐.๓	จัดท�าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
   a จัดท�า	 	 a ไม่มีการจัดท�า
	 	 	 ในกรณีจัดท�าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	มีสาระส�าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
   a วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
   a จ�านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
   a พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
   a ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
   a	 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
   a	 ค�าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน�าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ 
		 	 	 	 	 พิจารณาจัดท�าร่างกฎหมาย
     ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด�าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีฯ	แล้ว

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ....................................		 	 	
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....................................		 	 	
หมายเลขติดต่อ..............................................		 	  
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

 

	 ส�ำหรบัแนวทำงกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยของฝ่ำยนติบิญัญตันิัน้	ในครำวประชมุคณะกรรมำธกิำร
วสิำมญักจิกำรสภำนติบิญัญตัแิห่งชำต	ิครัง้ที	่๑๕/๒๕๖๐	เมือ่วันอังคำรที	่๒๕	เมษำยน	๒๕๖๐	ทีป่ระชมุ
ได้มมีตเิหน็ชอบแนวทำงกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	ดังนี้
 ๑.	แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๗๗	(ในชัน้เสนอร่างพระราชบญัญตั)ิ
	 	 	 ๑.๑	ทีป่ระชุมเหน็ควรมอบหมำยให้ส�ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ	ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยให้
เป็นไปตำมแนวทำงกำรจดัท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบญัญตัมิำตรำ	๗๗	ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย	และหลกัเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบญัญตั	ิ(Checklist)	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที	่๔	เมษำยน	๒๕๖๐	หำกพบวำ่ยังมีกำรด�ำเนินกำรไม่ครบถ้วน
ให้งดเว้นกำรรับร่ำงกฎหมำยฉบับนั้นไว้ก่อน
	 	 	 	 	 กรณีที่หน่วยงำนหรือผู้เสนอร่ำงฯ	 ยืนยันว่ำได้ด�ำเนินกำรครบถ้วนแล้ว	 ให้หน่วยงำน
หรือผู้เสนอร่ำงฯ	ท�ำหนังสือรับรองชี้แจงต่อประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อให้บรรจุวำระ	ในกำรนี้	
ประธำนสภำนติบิญัญตัแิห่งชำต	ิอำจน�ำเข้ำหำรอืในคณะกรรมำธกิำรวสิำมญักิจกำรสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติ
ว่ำสมควรจะด�ำเนินกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวอยำ่งไร
	 	 	 ๑.๒	 ให้แจ้งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 (ปนช.)	 เพื่อทรำบถึงข้อ
ปฏิบัติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในเรื่องนี้	 เพ่ือช่วยด�ำเนินกำรตรวจสอบว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะ
เสนอต่อสภำเป็นไปตำมหลักกำรของมำตรำ	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	หรือไม่
 ๒.	แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอก่อนวันบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	และยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 	 	 ๒.๑	 ที่ประชุมเห็นควรให้ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
เป็นผู้พิจำรณำตรวจสอบตำมแนวทำง	และหลักเกณฑ์	ในข้อ	๑
	 	 	 ๒.๒	 กรณีที่พิจำรณำตรวจสอบแล้วพบวำ่	 ไม่เป็นไปตำมแนวทำง	 และหลักเกณฑ์ดังกล่ำว	
ให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องเพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรให้
ถูกต้องตำมแนวทำง	ฯ	และหลักเกณฑ์ฯ	ดังกล่ำวต่อไป
	 	 	 	 	 ทั้งนี	้คณะกรรมำธิกำรอำจพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวไปพลำงก่อนก็ได้	
และเม่ือได้รับข้อมูลกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำง	 และหลักเกณฑ์จำกส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องกลับมำ
ครบถ้วนแล้ว	กใ็ห้คณะกรรมำธิกำรน�ำข้อมลูดงักล่ำวมำประกอบกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัอีิกครัง้หนึง่

แนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ๒ 

  ๒	 เรยีบเรยีงตำมหนงัสอืส�ำนกับรหิำรงำนกลำง	ที	่สว	๐๐๐๓.๐๓/ว๗๗๑	ลงวนัที	่๙	พฤษภำคม	๒๕๖๐	เรือ่งแนวทำงกำรพจิำรณำ
รำ่งกฎหมำยตำมมำตรำ	๗๗	ของรัฐธรรมนูญฯ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

	 	 	 ๒.๓	ร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้น�าเข้าคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาด้วย
	 เมือ่มกีารเสนอร่างพระราชบญัญตัมิายงัสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต	ิก่อนทีป่ระธานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติจะมีค�าส่ังให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม	 จะด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของเอกสารประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	ดังนี้	

๑.	กรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
	 (๑)		บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
	 (๒)		ร่างพระราชบัญญัติ
	 (๓)		บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
	 (๔)		ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ	(ถ้ามี)
	 (๕)	เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา	๗๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 	 	 	(๕.๑)	การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวเิคราะห์ผลกระทบ	(Checklist)
	 	 	 (๕.๒)	การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
	 	 	 (๕.๓)	การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรากฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
	 (๖)		เอกสารอื่น	ๆ 	ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเฉพาะ	เช่น	ร่างพระราชบัญญัติ		
															เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องมีบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน	 และแผนที่ท้าย 
	 	 			พระราชบัญญัติด้วย

๒.	กรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
	 (๑)	รายชื่อสมาชิกผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
	 	 	 	ตามมาตรา	๑๓๓	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 (๒)		บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
	 (๓)	ร่างพระราชบัญญัติ
	 (๔)		บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
	 (๕)	ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ	(ถ้ามี)
	 (๖)		เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา	๗๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 	 	 	(๖.๑)	การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวเิคราะห์ผลกระทบ	(Checklist)
	 	 	 	(๖.๒)	การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
	 	 	 	(๖.๓)	การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรากฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	

๓.	กรณีร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
	 (๑)		รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน	ตามมาตรา	๑๓๓	(๓)
	 	 	 	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 (๒)		บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
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แนวทางการจัดทำา การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

	 (๓)		ร่างพระราชบัญญัติ
	 (๔)		บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ	
	 (๕)		ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ	(ถ้ามี)
	 (๖)		เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา	๗๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ
	 	 			แห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 	 	(๖.๑)	 การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ	
	 	 	 		 	 	 (Checklist)	
	 	 	 	(๖.๒)	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
	 	 	 	(๖.๓)	 การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตรากฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
 หมายเหตุ	 :	 หากหน่วยงานใดไม่ด�าเนินการตามมาตรา	 ๗๗	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย	 ให้ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาตแิจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด�าเนินการดังกล่าว	 แต่หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องยืนยันว่าได้
ด�าเนินการดังกล่าวแล้ว	ให้น�าความกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า	
เป็นการด�าเนินการตามมาตรา	๗๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วหรือไม่
	 นอกจากนี้	ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	หมวด	๖	การเสนอและ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	ข้อ	๑๐๗	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	ก�าหนดว่า	“ร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา	และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้
	 (๑)	หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
	 (๒)	เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
	 (๓)	บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
	 ในกรณีทีมี่การรบัฟังความคดิเหน็และวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากร่างพระราชบญัญตั	ิ
ให้เสนอมาพร้อมกบับนัทกึประกอบตามวรรคหนึง่	และถ้าต้องจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองตามร่างพระราชบญัญตัิ	
ให้เสนอแผนการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองทีแ่สดงกรอบเวลาและสาระส�าคญัมาพร้อมกนัด้วย”	
		 และในข้อ	 ๑๐๘	 ก�าหนดว่า	 “ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา	 ให้ประธานสภาท�าการ 
ตรวจสอบภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับ	หากเหน็ว่าการเสนอร่างพระราชบญัญตัไิม่เป็นไปตามข้อ	๑๐๗	 
ให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนไปยังผู้เสนอเพื่อด�าเนินการให้ถูกต้องต่อไป”
	 ดังนั้น	ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมดังกล่าวด้วย
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  * น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อัยการจังหวัดประจ�า
ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ และ
มีบทบญัญตัหิลาย ๆ  เรือ่งทีม่คีวามแตกต่างจากรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ ยังคงใช้หลักการเดียวกันคือ มาจากการคัดเลือกและการสรรหา 
โดยในส่วนของการคัดเลือกตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ น้ันยังคงเป็นการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกา จ�านวน ๓ คน และจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ�านวน ๒ คน แต่ได้ลดที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จากการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จากเดิม ๒ คน  
เหลือ ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากเดิม ๒ คน เหลือ ๑ คน และ
ตดัผู้ทรงคณุวุฒิสาขาสังคมศาสตร์ท่ีเดมิอยูใ่นกลุม่น้ีออกไป และเพิม่ผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้รบัการสรรหาจาก
ผูร้บัหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการหรอืเทยีบเท่า หรอืต�าแหน่ง
ไม่ต�า่กว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๒ คน เข้ามาแทนและมีการแก้ไขอายุของ
ตุลาการศาลรฐัธรรมนญูว่าต้องมอีายไุม่ถงึ ๖๘ ปี ในวนัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกหรอืวนัสมคัรเข้ารบัการสรรหา 
ซึง่แตกต่างจากรฐัธรรมนญูปี ๕๐ ทีก่�าหนดไว้แต่อายขุัน้ต�า่ว่าต้องไม่ต�า่กว่า ๔๕ ปี นอกจากน้ี ยงัก�าหนด
ลกัษณะต้องห้ามทีน่่าสนใจของตลุาการศาลรฐัธรรมนูญทีม่คีวามแตกต่างจากเดิมไว้ในมาตรา ๒๐๒ (๔)  
ว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระยะ ๑๐ ปี ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา จากเดิมที่ก�าหนดแต่เพียงต้องไม่เป็น ส.ส. ส.ว. 
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เท่านั้น และตามมาตรา ๒๒๒ (๕) 
ที่ก�าหนดข้อห้ามว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ 
๑๐ ปี ก่อนเข้ารบัการคดัเลอืกหรอืสรรหา ซึง่เป็นระยะเวลาการห้ามทีย่าวนานกว่าเดมิ โดยในรฐัธรรมนญู
ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดข้อห้ามต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง 
ในระยะ ๓ ปี ก่อนด�ารงต�าแหน่งเท่านั้น

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล* 

อัยการจังหวัดประจำ สำ นักงานอัยการสูงสุด

โฉมใหม่ของ ศาลรัฐธรรมนูญ  
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
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โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนญูมคีวามแตกต่างจากเดมิ โดยคณะกรรมการสรรหา
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่มีประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน เป็น
กรรมการอยู่ด้วยดังเช่นที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก�าหนด โดยรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๓ (๔) 
ก�าหนดให้บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
องค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน มาเป็นกรรมการแทน โดยตามรัฐธรรมนูญใหม่น้ีองค์กรอิสระจะมี  
๕ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและตาม
มาตรา ๒๐๔ ก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกหรอืสรรหาต้องได้รบัความเหน็ชอบจากวุฒิสภา หากวุฒสิภา
ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่
แทนผู้น้ัน แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซ่ึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐  
ที่คณะกรรมการสรรหามีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและหากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยัน 
ตามมตเิดมิด้วยคะแนนเอกฉนัท์แล้ว ให้ส่งรายชือ่ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญไปให้ประธานวุฒิสภาน�าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป โดยวุฒิสภาไม่มีอ�านาจพิจารณาเรื่องน้ีได้อีก แต่หากมติของ 
คณะกรรมการสรรหาที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาต้องเริ่มกระบวนการ 
สรรหาใหม่
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๗  
ลดลงจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๙ ปี เหลือ ๗ ปี และตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๘ (๔) ได้ขยาย
อายุการพ้นจากต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๗๐ ปี ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 
มาเป็น ๗๕ ปี นอกจากนี้ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและท�าค�าวินิจฉัย 
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๕ คน ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาเป็น ๗ คน ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๑
 อ�านาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ และ
มาตราอื่น ๆ โดยอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีทั้งที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๕๐ และที่แตกต่างและเพิ่มขึ้นไปจากเดิม ดังนี้
 ๑. พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
 ๒. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรอสิระ ในข้อน้ีมคีวามแตกต่างจากรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ทีก่�าหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจวินิจฉัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา  
คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรตามรฐัธรรมนูญทีไ่ม่ใช่ศาลตัง้แต่ ๒ องค์กรขึน้ไปโดยตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจทีก่ว้างขวางและมากขึน้จากเดมิ โดยมอี�านาจวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกับหน้าทีแ่ละ
อ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องให้
มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรเกิดขึ้นเสียก่อนดังเช่นรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
 ๓. วนิจิฉยัสัง่การให้เลกิการกระท�าทีเ่ป็นการใช้สทิธิหรอืเสรภีาพเพือ่ล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ ซึ่งมีความ
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แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ โดยตามรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตัดกรณีพรรคการเมือง 
กระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุออกและตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ หากอยัการสงูสดุมคี�าสัง่ไม่รบัด�าเนนิการตามทีม่ผีูร้้องขอต่ออยัการสงูสดุ
ให้ร้องขอต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิิจฉยัสัง่การให้เลกิการกระท�าดงักล่าวหรอือัยการสงูสดุไม่ด�าเนนิการ
ภายใน ๑๕ วันนบัแต่วันทีไ่ด้รบัค�าร้องขอผูร้้องขอมสีทิธยิืน่ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรฐัธรรมนูญได้ ซึง่ตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ไม่ได้บญัญติัให้สทิธิบคุคลผูร้้องขอยืน่ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรฐัธรรมนญู
ได้หากเกิดกรณีดังกล่าว
 ๔. วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
 ๕. วินิจฉัยว่าร ่างพระราชบัญญัติที่ เสนอต่อสภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีหลักการ 
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๙
 ๖. วินิจฉัยว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
งบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ที่ห้ามการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้ ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ให้การเสนอการแปรญัตติหรือการกระท�าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผูก้ระท�าการดงักล่าวเป็น ส.ส. หรอื ส.ว. ให้ผูก้ระท�าการสิน้สดุสมาชกิภาพนับแต่วันทีศ่าลรฐัธรรมนญู
มคี�าวนิจิฉยัและให้เพกิถอนสิทธิสมัครรบัเลอืกตัง้ของบคุคลนัน้แต่ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูก้ระท�าการ
หรืออนุมัติให้กระท�าการหรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจาก
ต�าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
รฐัมนตรทีีพ้่นจากต�าแหน่งนัน้ เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่าตนมไิด้อยูใ่นทีป่ระชมุในขณะทีม่มีตแิละให้ผูก้ระท�าการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ 
ก�าหนดไว้แต่เพยีงว่า หากศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ามกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนดงักล่าว ให้การเสนอ การแปรญตัติ 
หรือการกระท�าสิ้นผลไปเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ดังกล่าว
 ๗. วนิจิฉยัว่าหนงัสอืสญัญาใดเป็นหนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรอืเขตพืน้ที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้การเป็นไปตามหนังสอืสญัญาและหนังสอืสญัญาอืน่
ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ 
อย่างกว้างขวางที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
 ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ได้ให้ความหมายของหนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจ
มีผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการค้า หรอืการลงทนุของประเทศอย่างกว้างขวาง
ไว้ด้วยว่าได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ไม่ได้ให้ความหมายของหนังสือสัญญา 
ในกรณีนี้ไว้
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โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ๘. วินิจฉัยว่ามีการกระท�าซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่บัญญัติให้บุคคลที่ถูก
ละเมดิสทิธิเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองมสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญให้วนิิจฉยัว่าบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายขดัหรอืแย้งกบัรฐัธรรมนญูซึง่ไม่ได้เป็นการขอให้วนิจิฉยัว่าการกระท�าขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ
เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บัญญัติไว้
 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๖๗ ก�าหนดให้คณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญูทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว จัดท�าร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ จ�านวน 
๑๐ ฉบับ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒๔๐ วันนบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ซึง่รวมถงึพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ในเรื่องนี้ มีข้อสังเกตว่า ไม่เคยมี
การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมาบังคับใช ้
ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเลย ถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก 
จะได้ก�าหนดให้วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติให้ต้องตรา 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 
ก็ตาม โดยที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า ออกข้อก�าหนด 
ศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้ในการพจิารณาและวนิจิฉยัคดี 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาโดยตลอด
 นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคสาม ยังก�าหนดว่า
ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ซึ่งก็คือ ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 อนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ยังคงอยู่ในต�าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องได้จัดท�าขึ้นตาม 
มาตรา ๒๖๗ และใช้บังคับแล้วการด�ารงต�าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูดังกล่าวในระหว่างเวลาทีย่งัไม่มพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีจั่ดท�าขึน้การพ้นจาก
ต�าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๗๖ ศาลรฐัธรรมนญูยงัมีหน้าทีร่่วมกับกับองค์กรอิสระในการร่วมกันก�าหนดให้มมีาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  
ส.ส. ส.ว. และคณะรฐัมนตร ีภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ด้วย  หากด�าเนนิการ
ไม่แล้วเสร็จตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องพ้นจากต�าแหน่ง
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัศาลรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จึงมหีลาย ๆ เรือ่งทีม่คีวามแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อย่างมีนัยส�าคัญ และอ�านาจหน้าที่และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ก็ได้ขยายขอบเขตอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม
ในหลาย ๆ เรื่อง โดยยังอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างอ�านาจหน้าที่เดิม รวมทั้งได้เพิ่มอ�านาจที่ส�าคัญ 
ให้แก่ศาลรฐัธรรมนญูในการลงโทษกรณมีกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนบทบญัญตัเิรือ่งการแปรญตัตดิงักล่าวมาแล้ว 
ซึ่งเป็นอ�านาจเด็ดขาดเหมือนมอบดาบอาญาสิทธิ์เพิ่มเติมให้ไว้ประจ�าแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วย
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ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

  * น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อยัการจงัหวดัประจ�า
ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายสญัญาและหารอื ๑ ส�านกังานทีป่รกึษากฎหมาย

 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กร
อัยการที่น่าสนใจติดตามหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กรและอ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคู่ความในคดี 
และหมวด ๑๐ ศาล ตามรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงเฉพาะศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และศาลทหารเท่านัน้ ไม่รวมถงึศาลรฐัธรรมนูญด้วย เน่ืองจากบทบญัญตัว่ิาด้วยศาลรฐัธรรมนูญจะแยก
ต่างหากไว้อยู่ในหมวด ๑๑
 รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง บัญญัติให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่สร้างความชัดเจนในเรื่องระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและตุลาการ 
ศาลปกครองให้มลีกัษณะเฉพาะมากขึน้กว่าทีร่ฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๒ วรรคหนึง่ บญัญตัไิว้ว่า 
“เงินเดือนเงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะน�าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับมิได้”นอกจากนี้ บทบัญญัติตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสอง ที่ให้น�าเอาบทบัญญัติเรื่องเงินเดือนและ
เงนิอืน่ ๆ  ของผู้พพิากษาและตุลาการมาใช้บงัคบักับกรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลมไม่ได้ถูกน�า
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ด้วย
 การอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม สามารถกระท�าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าต้องมีพยาน
หลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท�าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เป็นไป
ตามระเบยีบทีท่ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาก�าหนด แต่ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี ่บญัญตัิ
ให้สามารถอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้โดยไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล* 

อัยการจังหวัดประจำ สำ นักงานอัยการสูงสุด
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ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจท�าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญไว้ด้วย นอกจากน้ี  
ตามมาตรา ๑๙๕ วรรคเจ็ด หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ ่
ศาลฎีกาก�าหนด แต่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงซึง่คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว 
อยู่ระหว่างจัดท�าร่าง ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ประกาศใช้ 
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗
 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ ประกอบบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๖ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกับกับองค์กรอิสระในการก�าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับ
กับผู้ด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ และหาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองตามที่กฎหมายก�าหนด ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ หรอืผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งให้อ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาได้โดยตรงในกรณีดังกล่าวโดยไม่ต้องส่งส�ำนวนกำรไต่สวนไปยังอยักำรสงูสดุให้ด�ำเนนิกำรฟ้องคดี 
และเป็นกำรให้อ�ำนำจศำลฎีกำในกำรวินิจฉัยเรื่องกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงเข้ำมำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีเฉพำะ
ของศำลฎีกำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง ซึง่แตกต่ำงจำกกรณท่ีีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ไต่สวนและมีมติว่ำ บุคคลที่ถูกกล่ำวหำดังกล่ำวข้ำงต้นมีพฤติกำรณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริต
ต่อหน้ำที ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืใช้อ�ำนำจขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำย ซึง่จะต้องส่งส�ำนวน
กำรไต่สวนไปยงัอยักำรสูงสุดเพือ่ฟ้องคดต่ีอศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง 
หรือด�ำเนินกำรอื่นตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตก�ำหนด ตำมที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติไว้
 นอกจำกน้ี ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ฟ้องต่อศำลฎีกำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง หำกศำลฎีกำประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
หยดุปฏบิตัหิน้ำทีจ่นกว่ำศำลจะมคี�ำพพิำกษำ เว้นแต่ศำลฎกีำจะมคี�ำสัง่เป็นอย่ำงอืน่ และหำกศำลฎกีำ
มคี�ำพพิำกษำว่ำผูถู้กกล่ำวหำมีพฤตกิำรณ์หรอืกระท�ำควำมผดิตำมท่ีถกูกล่ำวหำ ผูต้้องค�ำพพิำกษำ
ต้องพ้นจำกต�ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้น้ัน  
และให้อ�ำนำจศำลทีจ่ะเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้มกี�ำหนดไม่เกนิ ๑๐ ปี ด้วยหรอืไม่กไ็ด้ และผูท้ีถ่กูเพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็น ส.ส. ส.ว. สมำชกิสภำท้องถิน่
หรือผูบ้รหิำรท้องถิน่ตลอดไป และไม่มสีทิธดิ�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงใด ๆ  ด้วย ซึง่นบัว่ำเป็นบทลงโทษ
ด้ำนมำตรฐำนทำงจรยิธรรมทีร่นุแรงมำกเช่นเดียวกบักรณถีกูกล่ำวหำว่ำมพีฤติกำรณ์ร�ำ่รวยผดิปกติ 
ทจุรติต่อหน้ำที ่หรอืจงใจปฏิบตัหิน้ำท่ีหรอืใช้อ�ำนำจขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำย จะแตกต่ำงกนั
ที่กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ไม่มีบทลงโทษให้ริบทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเท่ำนั้น
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 ในส่วนขององค์กรอัยการแต่เดมิตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ องค์กรอัยการมสีถานะ
เป็นองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู แต่ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ นี ้องค์กรอยัการไม่ได้มสีถานะเป็นองค์กรอืน่
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว แต่มีสถานะเป็นองค์กรอัยการตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๓  
ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘
 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ก�าหนดให้ต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้มี
มาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานอัยการกระท�าการหรือด�ารงต�าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยอิสระ รวดเร็วเที่ยงธรรม หรือปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�าให้ม ี
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันน้ีต้องก�าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  
โดยจะมอบอ�านาจให้มีการพจิารณาเป็นกรณ ีๆ  ไปไม่ได้ และตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ 
วรรคสาม ก�าหนดว่า ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ 
ดังกล่าว ห้ามมใิห้พนกังานอยัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรฐัในท�านองเดยีวกนั 
หรอืด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วนบริษัทหรอืกจิการอืน่ใดทีม่วีตัถปุระสงค์มุง่หาผลก�าไรหรอืรายได้มา
แบ่งปันกนัหรอืเป็นทีป่รกึษาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคหก ก็ได้บัญญัติข้อห้ามไว้ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่
ว่าข้อห้ามพนักงานอัยการเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในท�านองเดียวกันตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อาจได้รับการยกเว้น หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการให้เป็นได้
 อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคสี่ ไม่ได้บัญญัติ 
ข้อห้ำมดงักล่ำวไว้อย่ำงชดัเจนเช่นทีร่ฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ บญัญตัไิว้ เพยีงแต่ก�ำหนดให้องค์กรอยักำร
ต้องมีกฎหมำยที่บัญญัติให้มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้พนักงำนอัยกำรกระท�ำกำรหรือด�ำรงต�ำแหน่ง 
อันอำจมีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำสั่งคดี หรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรืออำจท�ำให้มีกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ดงักล่ำวส่วนทีม่บีญัญตัห้ิำมไว้อย่ำงชดัเจนเช่นเดียวกบัรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ กเ็ป็นกำร
บัญญัติไว้ในบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับเฉพำะในระหว่ำงที่ยังไม่ได้มีกำร
บญัญตักิฎหมำยเรือ่งน้ีไว้เท่ำน้ัน จงึต้องรอดวู่ำองค์กรอยักำรจะมกีฎหมำยทีก่�ำหนดมำตรกำรป้องกนั
ตำมที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ดังกลำ่วอยำ่งไร และตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคสอง
ยังได้ก�ำหนดว่ำ กำรพิจำรณำสั่งคดีและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรไม่ให้ถือว่ำเป็นค�ำส่ัง
ทำงปกครองด้วย ซึง่เป็นกำรบัญญตัเิพิม่เติมจำกรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ และน่ำจะท�ำให้กำรพจิำรณำ
สั่งคดีและกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของพนักงำนอัยกำรมีควำมชัดเจนในทำงกฎหมำยมำกขึ้นกว่ำเดิม
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ยังมีบทบัญญัติที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
บางส่วนของคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ
อัยการด้วย โดยตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง (๓) ก�าหนดให้มีกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นข้าราชการตุลาการ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวน ๒ คน แต่ตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๖ บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
ตุลาการจ�านวนไม่เกนิ ๒ คน นี ้ต้องได้รบัเลอืกจากข้าราชการตลุาการ ไม่ได้มาจากการเลอืกโดยวุฒสิภา 

54-58-MAC6.indd   56 8/19/17   10:46 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 57

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

และตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๖ และพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๓) ก�าหนดให้มกีรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ม่เป็น
ตุลาการศาลปกครองจ�านวน ๓ คน โดยได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวน ๒ คน และจากคณะรัฐมนตรี
จ�านวน ๑ คน แต่ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๘ บญัญตัใิห้มกีรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นตุลาการในศาลปกครองจ�านวนไม่เกิน ๒ คน โดยต้องได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิงึไม่ได้มาจากการเลอืกโดยวฒุสิภาและคณะรฐัมนตรอีกีต่อไป นอกจากนี้ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) 
ก�าหนดให้มีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการอัยการและได้รับเลือกจากวุฒิสภา  
จ�านวน ๒ คน และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจ�านวน ๑ คน และยังมีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านการงบประมาณ ด้านการพฒันาองค์กร หรอืด้านการบรหิารจัดการ ซึง่ไม่เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ จ�านวน ๑ คน รวมเป็นจ�านวน ๔ คน แต่ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
ก�าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ 
เพียงจ�านวน ๒ คนเท่านั้น และไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องมาจากการเลือกโดยวุฒิสภาและแต่งตั้งโดย 
คณะรฐัมนตรอีกีต่อไป อกีทัง้ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องมผีูท้รงคณุวฒุด้ิานการงบประมาณ ด้านการพฒันาองค์กร
หรือด้านการบริหารจัดการด้วย การที่รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนดไม่ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก 
วฒุสิภาและคณะรฐัมนตรดัีงกล่าวข้างต้น มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง และองค์กรอยัการ 
มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเป็นส�าคัญ และถือเป็นครั้งแรกที่มีกำร
บัญญัติเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรอัยกำรไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ ตำมรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคสอง ยังได้บัญญัติให้องค์กรอัยกำรมีระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน
เป็นกำรเฉพำะตำมควำมเหมำะสมด้วย ซึง่ย่อมท�ำให้หลกัเกณฑ์เรือ่งเงนิเดอืนและค่ำตอบแทนของ
พนักงำนอัยกำรมีควำมชัดเจนมำกขึ้นกว่ำเดิม เช่นเดียวกับศำลยุติธรรมและศำลปกครองด้วย  
และประกำรส�ำคัญคือตำมรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้กำรแต่งตั้งและกำรให้อัยกำรสูงสุด
พ้นจำกต�ำแหน่งต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกวฒุสิภำเช่นท่ีรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ บญัญัติไว้ในมำตรำ 
๒๕๕ วรรคสำม จึงท�ำให้กำรแต่งตั้งอัยกำรสูงสุดตำมมติของคณะกรรมกำรอัยกำรหลังจำกที่
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ประกำศใช้บังคับแล้ว ไม่จ�ำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำอีกต่อไป  
ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรอัยกำรในกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมือง
 อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ อัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการอัยการโดยต�าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๑) ด้วย แต่ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ก�าหนดว่า ประธานกรรมการอัยการต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ ท�าให้ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่อัยการสูงสุดจะไม่ได้เป็นประธานกรรมการอัยการอีกต่อไป
 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ตามที่รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนด รวมทั้ง
ให้เสนอกฎหมายทีเ่กีย่วกบัมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานอยัการกระท�าการหรอืด�ารงต�าแหน่งอนัอาจ
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ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

มีผลกระทบต่อการพิจารณาสั่งคดี หรือการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจท�าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ดังกล่าวภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่นี้ด้วย และในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุง
หรอืแก้ไขกฎหมายดงักล่าวให้คณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง 
และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นี้ท�าหน้าที่ไปพลางก่อน
 รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้ต้องมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการจัดองค์กร และบทบาทอ�านาจ
หน้าที่ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ ดังที่กล่าวมา จากนี้ไปจะเห็นผล 
การเปลีย่นแปลงทีชั่ดเจนมากยิง่ขึน้ภายหลงัการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องให้สอดคล้องกบั
ที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ จุลนิติ

  * น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHEON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVE (NOUVEAU REGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อัยการจังหวัดประจ�า
ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ บญัญตัเิรือ่งองค์กรอสิระไว้ในหมวด ๑๒ โดยก�าหนดให้มอีงค์กรอสิระทัง้สิน้ 
๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิโดยตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิปลีย่นฐานะจากองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู 
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาเป็นองค์กรอิสระ และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติเรื่ององค์กรอื่น 
ตามรัฐธรรมนูญไว้แต่อย่างใด
 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ องค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการก�าหนดให ้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทัง้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหวัหน้าหน่วยงานธรุการของศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระ ส.ส. 
ส.ว. และคณะรัฐมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๙ โดยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๗๖ ก�าหนดให้ต้องจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ หากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระต้องพ้นจากต�าแหน่ง
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๒ เพิม่จ�านวนจาก  
๕ คน เป็น ๗ คน อ�านาจของ กกต. ตามรฐัธรรมนูญใหม่ทีน่่าสนใจ ได้แก่ อ�านาจของ กกต. ก่อนประกาศ
ผลการเลอืกตัง้หรอืการเลอืก ถ้า กกต. มหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการเลอืกตัง้หรอืการเลอืกไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต. มีอ�านาจสั่งให้มีการเลือกต้ังหรือการเลือกใหม่ได้และถ้าผู้สมัคร 
รับเลอืกตัง้หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกกระท�าการทจุรติในการเลอืกตัง้ หรอืรูเ้หน็กบัการกระท�าทจุรติในการ
เลอืกตัง้ของบคุคลอืน่ กกต. มีอ�านาจสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ไว้เป็นการชัว่คราวหรอื
ทีเ่รียกว่าอ�านาจในการแจกใบแดงชัว่คราว เป็นระยะเวลาไม่เกนิ ๑ ปี ค�าสัง่ของ กกต. นีใ้ห้ถอืเป็นทีส่ดุ 
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ (๔) และมาตรา ๒๒๕

องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำานาจ*

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล* 

อัยการจังหวัดประจำ สำ นักงานอัยการสูงสุด
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องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำานาจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐จุลนิติ

 นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๖ ในกรณีที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือ 
การเลือกใหม่ หรือส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น หรือภายหลัง 
การประกาศผลการเลอืกตัง้หรอืการเลอืกแล้ว ถ้ามหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืผูส้มคัร
รับเลือกกระท�าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือรู้เห็นกับการกระท�าทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือการเลือกของบุคคลอื่นให้ กกต. ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรอืสทิธิเลือกตัง้ของผู้นัน้ และหากศาลฎกีาพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิตามทีถ่กูร้องให้ศาลฎกีา
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา ๑๐ ปี และเมื่อศาลฎีกามีค�าสั่ง 
รับค�าร้องไว้พิจารณาแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกา
จะมีค�าพิพากษาและเม่ือศาลฎีกามีค�าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท�าความผิดให้สมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ 
ส.ว. สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 อนึ่ง หาก กกต. เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. คนใดมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ วรรคหนึง่ ให้ กกต. ส่งเรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยัการสิน้สดุสมาชกิภาพ
ของผู้นั้น ซึ่งอ�านาจของ กกต. ในกรณีนี้มีบัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐
 ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีอ�านาจเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 
หลายประการ ได้แก่ อ�านาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ 
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ วรรคหน่ึง (๑) และอ�านาจในการเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีห้ทราบ
ถึงการที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ในรัฐธรรมนูญ  
ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�านาจแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาส่ังการตามที่เห็นสมควรได้ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�านาจแต่เพียงรายงานผล 
การตรวจสอบและผลการปฏิบตัหิน้าทีพ่ร้อมข้อสงัเกตต่อคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภา 
แต่ไม่มีอ�านาจแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการหากหน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนอ�านาจส�าคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเสนอเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติกฎหมายและอ�านาจ 
ในการเสนอเรือ่งให้ศาลปกครองวินจิฉัยปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายของกฎ  
ค�าสัง่ หรอืการกระท�าของหนว่ยงานรัฐหรอืเจ้าหน้าทีร่ัฐ ซึง่เปน็อ�านาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมาแต่เดิม
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก็ได้น�ามาบัญญัติไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๑
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มอี�านาจทีเ่พิม่เตมิขึน้มาใหม่ตามมาตรา ๒๓๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) ที่ก�าหนดว่า หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ตามที่กฎหมายก�าหนด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจ
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เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ ซ่ึงเป็นการให้อ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อศาลฎีกา 
ได้โดยตรง ในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องส่งส�านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดให้ด�าเนินการฟ้องคดี
แต่หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีมติว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นมี
พฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย จะต้องส่งส�านวนการไต่สวนไปยังอยัการสงูสดุเพือ่ฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืด�าเนินการอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�าหนด ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
บัญญัติไว้
 ในกรณทีีม่กีารฟ้องผูถ้กูกล่าวหาต่อศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี หากศาลประทับรับฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะม ี
ค�าพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น และหากศาลมีค�าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
หรอืกระท�าความผดิตามทีถ่กูกล่าวหา ผูต้้องค�าพพิากษาต้องพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันหยดุปฏิบตัหิน้าที่ 
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และให้อ�านาจศาลที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนด 
ไม่เกิน ๑๐ ปี ด้วยหรือไม่ก็ได้ และผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมคัรรบัเลอืกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ตลอดไป และไม่มสีทิธดิ�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆ ด้วย และในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู ้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ  
หรอืทจุรติต่อหน้าที ่ให้รบิทรพัย์สินทีผู่น้ั้นได้มาจากการกระท�าความผดิ รวมทัง้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์
อืน่ใดทีไ่ด้มาแทนทรพัย์สิน ให้ตกเป็นของแผ่นดนิซึง่บทลงโทษในหลายกรณเีป็นเรือ่งท่ีเพิม่เตมิขึน้มา
ใหม่และมีความรุนแรงกว่าบทลงโทษในกฎหมายเดิมอย่างมาก
 ในเรือ่งมาตรฐานทางจรยิธรรมน้ี รฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ กไ็ด้เคยมบีญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๗๐ และ
มาตรา ๒๗๙ โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัย และในกรณีที่เป็นการกระท�าผิดร้ายแรงให้
ผูต้รวจการแผ่นดนิส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาด�าเนินการ ซ่ึงเป็นเหตใุห้วฒุสิภามอี�านาจ
ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งได้เท่าน้ัน ดังนั้น บทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ จึงเบากว่าตามท่ีก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เป็นอย่างมาก
 อนึง่ ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ไม่ได้มบีทบญัญตัเิป็นส่วนเฉพาะในเรือ่งการตรวจสอบทรพัย์สนิ
และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เหมือนเช่นที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ เคยบัญญัติไว้เป็นส่วนเฉพาะ
ในหมวด ๑๒ มาตรา ๒๕๙ ถึง ๒๖๔ แต่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่องนี้ไว้แต่เพียงในมาตรา ๒๓๔ 
(๓) โดยบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้  
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและ 
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
  ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ วรรคสอง ได้ก�าหนดอ�านาจเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง 
ทีน่่าสนใจให้แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในรฐัธรรมนญู กล่าวคอื ในกรณจี�าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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จะมอบหมายให้หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีแ่ละอ�านาจเกีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ด�าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ 
หรอืก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีข่องหน่วยธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูด้�าเนินการสอบสวน
หรือไต่สวนเบื้องต้นก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน 
ให้ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตามมาตรา ๔๕ และจะมอบหมายให้
พนักงานไต่สวนด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๕/๑ ได้อยู่แล้ว การที่บัญญัติเรื่องการ 
มอบหมายให้ด�าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือให้มีอ�านาจสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ด้วยอีก จึงย่อมท�าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้บุคลากรมาช่วยแบ่งเบาภาระงาน 
มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อการลดภาระงานที่คั่งค้างของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลงวาระ
การด�ารงต�าแหน่งจากเดิม ๖ ปี เป็น ๗ ปี ตามมาตรา ๒๓๙ และตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ คตง.  
มีอ�านาจเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ที่น่าสนใจในหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ อ�านาจในการก�ากับ 
การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา ๒๔๐ (๓) 
และอ�านาจในการสัง่ลงโทษทางปกครองกรณมีกีารกระท�าผดิกฎหมายว่าด้วยวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั
ตามมาตรา ๒๔๐ (๕) โดยตดัอ�านาจของ คตง. ในการแต่งตัง้คณะกรรมการวนิยัทางการเงนิและการคลงั
ที่เป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๓ วรรคหน่ึง บัญญัติไว้ออกไป เน่ืองจากตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จะมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะ 
ต่างหากตามมาตรา ๖๒ และบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๘ โดยตามบทเฉพาะกาลจะต้องมีการจัดท�า 
ร่างกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงนิการคลงัของรฐัให้แล้วเสรจ็และเสนอต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตภิายใน 
๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๕ 
ยังได้ให้อ�านาจใหม่แก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในการเสนอผลการตรวจสอบการกระท�าที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง 
ของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีอ�านาจที่ลดลง
จากเดิมในหลาย ๆ เรื่องหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อ�านาจที่ กสม. เคยมีอยู่ตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ แต่ถกูตดัออกไปตามรฐัธรรมนูญใหม่ทีน่่าสนใจ ได้แก่ อ�านาจในการเสนอเรือ่ง 
พร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญูในกรณทีีบ่ทบญัญตักิฎหมายกระทบต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อ�านาจในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีที่กฎ 
ค�าสัง่ หรอืการกระท�าทางปกครองกระทบต่อสทิธมินุษยชนหรอืมปัีญหาความชอบด้วยรฐัธรรมนูญหรอื
กฎหมาย และอ�านาจในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม แต่ กสม. กลับมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) ในการมหีน้าทีช่ีแ้จงและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องโดยไม่ชกัช้า
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ในกรณีทีมี่การรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสทิธมินุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม  
ซึ่งดูเหมือนเป็นบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงแก้ต่างให้กับรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นบทบาทในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง ก็ยังมี
ข้อดีที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเม่ือรับทราบรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศ และข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ที่เสนอโดย กสม. แล้ว จะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งบทบัญญัติที่ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรี
จะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
 อ�านาจขององค์กรอิสระต่าง ๆ ที่กล่าวมา ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีอ�านาจเพิ่มมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผ่นดิน โดยองค์กรอสิระบางแห่ง เช่น ผูต้รวจการแผ่นดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
มลีกัษณะก้าวกระโดดของอ�านาจจากเดมิอย่างชดัเจน ส�าหรบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีเ่ดมิมอี�านาจมาก
อยูแ่ล้ว ตามรฐัธรรมนญูใหม่นีย้ิง่มีอ�านาจในมอืเพิม่มากขึน้ไปอีก ส่วนคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ถือว่าเป็นองค์กรอสิระเพยีงแห่งเดียวท่ีไม่ได้มอี�านาจตามรฐัธรรมนญูใหม่เพิม่ขึน้ แต่กลบัถกูลดทอน
อ�านาจที่ส�าคัญลงไปในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท�าหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิและหลงัจากมกีารออกพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องมารองรับการใช้อ�านาจของบรรดาองค์กรอิสระเหล่านี้ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ แล้ว คงจะได้เห็นการใช้อ�านาจของบรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้
ได้ชัดเจนมากขึ้น
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

“...ความรู้ที่ใช้ปฏิบัติงานนั้น นอกจากความรู้ทางวิชาการที่กล่าวแล้ว 

ยังมีความรู้สำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่กัน 

ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ซึ่งอธิบายได้ว่า ในชีวิตของคนเรา 

แต่ละคนต้องผ่านพบเรื่องราวและเหตุการณ์หลายหลากมากมายมาตั้งแต่เกิด 

หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหา ที่ต้องนำามาขบคิดหาเหตุผลความกระจ่างจริง  

เพื่อยุติแก้ไข ประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ ย่อมสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นเป็น

ความรู้ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักนำามาปรับใช้ควบคู่กับความรู ้

ทางวิชาการ ให้ถูกถ้วนพอเหมาะพอดี ด้วยความเพ่งพินิจโดยละเอียดรอบคอบแล้ว 

จะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด...”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 จุลนิติฉบับที่ผ่านมา	ท่านผู้อ่านคงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย	โดยเฉพาะคดีครอบครัว
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีดังกล่าว	โดย	นายอาเล็ก	จรรยาทรัพย์กิจ	 
ผูพ้พิากษาศาลฎีกา	และอดตีอธิบดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง	ตามทีไ่ด้น�าเสนอไปแล้วนัน้๒	ส�าหรบั 
ฉบับนี	้ทางผู้เขียนใคร่ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดีมรดก	ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม	
และประเภทคดทีีส่ามารถประนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้	รวมทัง้ตวัอย่างข้อพพิาทและการไกล่เกลีย่ 
ข้อพพิาทคดีดังกล่าว	โดย	ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กมัพสูริ ิคณบดสี�านกัวชิานติศิาสตร์ มหาวทิยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตลอดจนประเด็น 
ข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก	ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	โดย	Mr. Francis Law, President 
of the Hong Kong Mediation Center	 ที่ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นไว้ในการสัมมนา	
หัวข้อ	“แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและ
ฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)” ซึง่มสีาระส�าคัญ 
สรุปได้ดังนี้

 ๑จดัโดย	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	หรอื	ท	ีเอช	เอ	ซ	ี(Thailand	Arbitration	Center	:	THAC)	ในการสมัมนา	หวัข้อ	“แนวทาง 
ทีเ่หมาะสมต่อการประนอมข้อพพิาททางครอบครวัและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong  
and Thailand Experience)” ในวนัพฤหสับดทีี ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 
ชัน้	๒๖	อาคารอภรัิชทาวเวอร์	(เอ็มควอเทยีร์)	ถนนสุขมุวทิ	แขวงคลองตันเหนอื	เขตวฒันา	กรงุเทพมหานคร.
 ๒โปรดดู	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	“แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการ 
ประนอมข้อพพิาททางครอบครวัและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (กฎหมายไทยเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก ประเภทคดทีีส่ามารถ 
ประนอมข้อพิพาทได้	และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ส�าคัญ)”.	จุลนิติ.	ปีที่	๑๔	ฉบับที่	๒	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๐.

๑

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง 
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

$

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

จุลนิติ

   ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีส�านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีต
อาจารย ์ประจ�าคณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 หลักการ
ประนอมข้อพพิาท	 (Conciliation)	 หรอืการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาท	(Mediation)	นั้น	เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท 
ทีถ่กูน�ามาใช้เพือ่เป็นทางเลอืกให้แก่คูพ่พิาท	นอกเหนอื 
จากการให้ศาลพจิารณาพพิากษาคดไีปตามขัน้ตอนปกต	ิ 
ทัง้นี	้เพื่อท�าให้คดีเสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็ว	คู่ความ 
ได้รับความพึงพอใจ	 และท�าให้ปริมาณคดีที่จะต้อง 
เข้าสู่การพิจารณามีจ�านวนลดน้อยลง	 อย่างไรก็ตาม	
“ผูป้ระนีประนอม”	หรือ	“ผู้ไกล่เกลีย่”	ทีเ่ป็นคนกลาง 

คอยช่วยให้คู ่พิพาทเจรจาให้ได้ด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทดังกล่าว	 จ�าเป็นต้องมีความรู ้ด้วยว่า 
มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายและประเภทคดีใดบ้างที่ก�าหนดให้สามารถด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 
ซึง่พจิารณาแล้วจะเหน็ว่า	กฎหมายทีก่�าหนดให้มกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทไว้อย่างชดัเจนก็คอื	“พระราชบญัญตั ิ
ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓” โดยมาตรา	๑๔๖	 
และมาตรา	 ๑๔๘	 ได้วางหลักการส�าคัญว่า	 ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด	 ให้ศาล
พยายามเปรยีบเทยีบให้คูค่วามได้ตกลงกันหรอืประนีประนอมกันในข้อพพิาท	และก่อนเริม่พจิารณาคดี 
ให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกัน	 ดังน้ัน	 ในศาลเยาวชน 
และครอบครวักลาง	และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัทกุจังหวดั	จะมผีูป้ระนีประนอมประจ�าศาล
และศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว	 เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ช่วยเหลือ	 และด�าเนินการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัว	
	 รวมทั้งยังปรากฏใน	 “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐”	 โดยมาตรา	๑๕	และมาตรา	๑๖	ได้วางหลักการส�าคัญไว้ท�านองเดียวกันว่า	 ไม่ว่าการ
พจิารณาคดกีารกระท�าความรนุแรงในครอบครวัจะได้ด�าเนนิไปแล้วเพยีงใด	ให้ศาลพยายามเปรยีบเทยีบ 
ให้คู ่ความได้ยอมความกัน	 และเพื่อประโยชน์ในการยอมความ	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล 
แล้วแต่กรณี	ตัง้ผู้ประนปีระนอม	เพือ่ให้ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืในการไกล่เกลีย่ให้คูค่วามได้ยอมความกนั	 
ทั้งนี้	 โดยมี	 “ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”	 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์	เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานการปฏบิตัิ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	และยัง
ก�าหนดให้ม	ี“ศนูย์ปฏิบตักิารเพือ่ป้องกนัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวั”	ข้ึนในกรมพฒันาสงัคม 
และสวสัดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์	เพือ่เป็นหน่วยงานซึง่ท�าหน้าท่ีเป็น
หน่วยปฏิบตักิารสนบัสนนุแก่พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละศาล	โดยปฏิบตัหิน้าทีใ่นการรบัแจ้งเหต	ุประสาน
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พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครวั	รวมทัง้การให้ข้อเทจ็จรงิต่อพนกังานเจ้าหน้าที่
หรอืศาล	อนัเป็นข้อมลูต่าง	ๆ	เก่ียวกบัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวั	เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการ 
และบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ๓

 ส�าหรบัประเภทคดหีรอืข้อพพิาททีส่ามารถด�าเนนิการประนปีระนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้ 
ได้แก่
	 ๑.		คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง	 เช่น	 กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 ซื้อขาย	 เช่าทรัพย์	 ครอบครัว	 และมรดก	
เป็นต้น
	 ๒.		คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้	เช่น	ความผิดฐานบุกรุก	ยักยอก	ท�าให้เสียทรัพย	์
และหมิ่นประมาท	เป็นต้น
	 ๓.		ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา	 สามารถไกล่เกล่ียได้ในส่วนคดีแพ่ง	 เช่น	 กรณีขับรถ 
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย	 หรือจิตใจ	 คดีที่สามารถตกลงประนีประนอม 
ยอมความได้ก็คือเรื่องค่าเสียหาย	 ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น	 เจ้าพนักงานต�ารวจ
สามารถด�าเนินคดีต่อไปได้	
	 ๔.		คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่ยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 อาทิ	 คดีการกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว	เป็นต้น

 ทัง้นี	้ในส่วนของ	“ประเภทคดีหรอืข้อพพิาทเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก”	ท่ีเข้าสูก่ารพิจารณา
ของศาลซึ่งสามารถด�าเนินการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 มีเป็นจ�านวนมากตามล�าดับ	
ดังนี้

 ๑. การฟ้องเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น 
	 	 “การผิดสัญญาหมั้น”	 คือ	 การที่คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมมาท�าการสมรสโดยไม่มีเหต ุ
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย	โดยทีก่ารหมัน้น้ันไม่เป็นเหตบุงัคบัให้ต้องท�าการสมรส	ทัง้จะก�าหนดเบีย้ปรบั 
เมือ่ผดิสญัญาหมัน้กไ็ม่ได้	ดงันัน้	ฝ่ายผดิสญัญาหมัน้จงึต้องชดใช้ค่าทดแทนให้แก่อกีฝ่ายหนึง่	ส่วนของหมัน้	 
ถ้าฝ่ายชายเป็นผูผ้ดิสญัญาหมัน้	ฝ่ายหญงิไม่ต้องคนืของหมัน้ให้แก่ฝ่ายชาย	แต่ถ้าฝ่ายหญงิผดิสญัญาหมัน้ 
ต้องคืนของหมั้นนั้นให้แก่ฝ่ายชาย	
	 	 ส�าหรับการเรียกค่าทดแทนความเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นน้ันกฎหมายก�าหนดให ้
เรียกได้ในกรณีต่อไปนี้
	 	 (๑)	ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
	 	 (๒)	ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการทีคู่ห่มัน้	บดิามารดา	หรอืบคุคลผูก้ระท�าการในฐานะ
เช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร
	 	 (๓)	ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สิน	 หรือการอื่นอันเก่ียวแก่
อาชีพหรือทางท�ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส

 ๓กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.	คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในการช่วยเหลอืคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั.	เอกสารเผยแพร่	(http://www.chiangmai.m-society.go.th/ 
media/topics/files/17-04-55-a.pdf).	หน้า	๕๕.
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 ๒. การฟ้องหย่า
	 	 “การหย่า”	เป็นวิธีการทีก่ฎหมายอนญุาตให้คูส่มรสสิน้สดุการสมรสลงได้	โดยการหย่าสามารถ 
กระท�าได้	๒	วิธ	ีคือ	การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส	และการหย่าโดยค�าพิพากษาของศาลหรือ 
การฟ้องหย่า	ดงันัน้	การฟ้องหย่าจงึเป็นกรณทีีคู่ส่มรสตกลงหย่ากันไม่ได้	โดยคู่สมรสสามารถฟ้องหย่าได้
เฉพาะเหตตุามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เท่านัน้	จะยกเหตุอืน่นอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนดมาฟ้องหย่าไม่ได้
	 	 ส�าหรบัเหตฟุ้องหย่าตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๑๕๑๖	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มีทั้งสิ้น	๑๒	เหตุ	อาจแบ่งออกได้เป็น	๒	ลักษณะใหญ่	ๆ	คือ	 เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรส	
และเหตุหย่าที่ท�าให้ชีวิตสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้โดยปกติสุข
  -  เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรส	ได้แก่
	 	 		 (๑)	 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี	 เป็นชู้หรือมีชู้	 หรือ 
ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
	 	 		 (๒)	 สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว	 ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม	่ 
ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
	 	 		 	 	 		 (ก)	 ได้รบัความอบัอายขายหน้าอย่างร้ายแรง	เช่น	สามเีป็นชูก้บัภรยิาผูอ้ืน่	หรอืปลกุปล�า้ 
หรือท�าร้ายหญิงลูกจ้างในบ้าน	เป็นต้น
	 	 		 	 	 		 (ข)		ได้รบัความดูถกูเกลยีดชงัเพราะเหตทุีค่งเป็นสามหีรอืภรยิาของฝ่ายทีป่ระพฤตชิัว่ 
อยู่ต่อไป	เช่น	สามีมีอาชีพซื้อเด็กหญิงเพื่อน�าไปขายเป็นโสเภณีหรือรีดไถชาวบ้าน	หรือ
	 	 		 	 	 		 (ค)		ได้รบัความเสยีหายหรอืเดอืดร้อนเกนิควร	ในเมือ่เอาสภาพ	ฐานะและความเป็นอยู่ 
ร่วมกันฉันสามีภริยามาค�านึงประกอบ	 เช่น	 สามีติดยาเสพติดหรือภรรยาชอบเล่นการพนัน	 ถึงขนาด 
น�าทรัพย์สินไปจ�าน�าเอาเงินไปเล่นท�าให้เงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
	 	 		 (๓)		สามหีรอืภรยิาท�าร้าย	หรอืทรมานร่างกายหรอืจิตใจ	หรอืหมิน่ประมาทหรอืเหยยีดหยาม
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง
	 	 		 (๔)		สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน	๑	ปี	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๕)	 สามีหรือภริยาต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	และได้ถูกจ�าคุกเกิน	๑	ป	ีในความผิด 
ทีอ่กีฝ่ายหนึง่มไิด้มส่ีวนก่อให้เกดิการกระท�าความผดิ	หรอืยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจในการกระท�าความผดิ 
นัน้ด้วย	และการเป็นสามภีรยิากนัต่อไปจะเป็นเหตใุห้อกีฝ่ายหนึง่ได้รบัความเสยีหายหรอืเดอืดร้อนเกนิควร	 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๖)	 สามหีรอืภรยิาไม่ให้ความช่วยเหลอือุปการะเลีย้งดอีูกฝ่ายหน่ึงตามสมควร	หรือท�าการ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง	ทั้งนี้	ถ้าการกระท�านั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่ง 
เดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ	 ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาค�านึงประกอบ	 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๗)	 สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ท�าให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ	 อีกฝ่ายหนึ่ง 
ฟ้องหย่าได้
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  -  เหตุหย่าที่ท�าให้ชีวิตสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้โดยปกติสุข	ได้แก่
	 	 		 (๑)		สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได ้
โดยปกติสุขตลอดมาเกิน	 ๓	 ปี	 หรือแยกกันอยู่ตามค�าสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน	๓	 ปี	 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๒)	 สามหีรอืภรยิาถกูศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสญู	หรอืไปจากภูมลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูเ่ป็นเวลา
เกิน	๓	ปี	โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๓)	 สามีหรอืภรยิาวิกลจรติตลอดมาเกนิ	๓	ปี	และความวกิลจรตินัน้มลีกัษณะยากจะหายได้	 
กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได	้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๔)	 สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหน่ึง	 และโรค 
มีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๕)	 สามหีรอืภรยิามสีภาพแห่งกายท�าให้สามหีรอืภรยิานัน้ไม่อาจร่วมประเวณไีด้ตลอดกาล	 
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 ทัง้นี	้จากข้อมูลพบว่า	คูค่วามทีเ่ป็นโจทก์ฟ้องคดหีย่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายชาย	แต่หาก 
คดีนัน้มฝ่ีายหญงิเป็นโจทก์	เหตุหย่าทีน่�ามาฟ้องคดต่ีอศาลมกัจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการกระท�าความรนุแรง 
ในครอบครัว	อย่างไรก็ตาม	เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยความตาย	การหย่าโดยความยินยอม	หรือ
การหย่าโดยค�าพิพากษาของศาล	 ก็จะมีคดีหรือข้อพิพาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดข้ึน 
ตามมาดังนี้

 ๓. ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
	 	 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีหรือภรรยาที่เป็นคดีความที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การฟ้อง 
แบ่งแยกทรพัย์สนิ	ทัง้นี	้เมือ่มข้ีอพพิาทเก่ียวกับแบ่งแยกทรพัย์สนิดังกล่าวเกิดขึน้	จะด�าเนินการประนีประนอม
หรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาททนัทไีม่ได้	 เพราะความสัมพนัธ์ทางทรพัย์สนิระหว่างสามหีรอืภรรยาน้ันอาจจะ 
ก�าหนดไว้เป็นพิเศษโดยสัญญาก่อนสมรสหรือสัญญาระหว่างสมรสก็ได้	 และต้องพิจารณาด้วยว่า
ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส	
	 	 โดย	“สินส่วนตัว”	ได้แก่	ทรัพย์สินดังต่อไปนี	้
  (๑)  ทรัพย์สินทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส	หมายความถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่ชายหญิง
มีอยู่หรือได้มาก่อนวันจดทะเบียนสมรส
  (๒)  ทรพัย์สนิทีเ่ป็นเครือ่งใช้สอยส่วนตัว เครือ่งแต่งกาย หรอืเครือ่งประดับกายตามควร
แก่ฐานะ หรอืเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นในการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
มข้ีอสงัเกตว่าเครือ่งใช้สอยส่วนตวั	 เคร่ืองแต่งกาย	หรอืเครือ่งประดับกายจะต้องมรีาคาสมควรแก่ฐานะ	 
เช่นเดยีวกบัเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีใ่ช้ในการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีจะต้องจ�าเป็นจรงิ	ๆ	เช่น	ทองรูปพรรณ 
หรือเครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นของภรรยามีราคาไม่มากนัก	ถือเป็นเครื่องประดับกาย
ตามควรแก่ฐานะ	แม้จะได้มาโดยสามเีป็นผูใ้ห้	หรอืภรรยาหามาเองในระหว่างสมรส	กย็งัคงเป็นสนิส่วนตวั 
ของภรรยา
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  (๓)  ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้ 
โดยเสน่หา โดยที่การได้รับทรัพย์สินมาในลักษณะดังกล่าว	 ผู ้ให้และผู้รับย่อมมีความผูกพันกัน 
ทางสายโลหิตหรือทางมิตรไมตรี	 ดังนั้น	 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในพินัยกรรมหรือหนังสือยกให ้
ผู้ให้คงมีเจตนาให้ผู้รับเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
  (๔)  ทรัพย์สินทีเ่ป็นของหมัน้	เน่ืองจากของหมัน้จะตกเป็นสทิธแิก่หญงิเมือ่ได้ท�าการหมัน้แล้ว	 
และตกเป็นสิทธิแก่หญิงในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว
	 	 ส่วน	“สินสมรส”	ได้แก่	ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
  (๑)  ทรัพย์สินที่คู ่สมรสได้มาระหว่างสมรส	 หมายความถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่คู ่สมรส 
ได้มาหลังวันจดทะเบียนสมรส	 ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	 โบนัส	 เบี้ยเลี้ยง	 เงินรางวัลที่ได้จากการชิงโชค 
หรือการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล	เป็นต้น
  (๒)  ทรพัย์สนิทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่ได้มาระหว่างสมรสโดยพนิยักรรมหรอืโดยการให้เป็นหนังสือ 
เมือ่พนิยักรรมหรอืหนงัสอืยกให้ระบวุ่าเป็นสนิสมรส	เนือ่งจากทรพัย์สนิในข้อน้ี	มกีารระบอุย่างชดัเจน
ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส	ดังนั้น	จึงเป็นการเคารพเจตนาของผู้ยกทรัพย์สินให้นั่นเอง
  (๓)  ทรพัย์สินทีเ่ป็นดอกผลของสนิส่วนตวั	เนือ่งจากโดยปกตแิล้วเจ้าของทรพัย์ย่อมมสีทิธิ 
ได้ดอกผลจากทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่	 แต่การที่กฎหมายก�าหนดให้ดอกผลจากสินส่วนตัว 
เป็นสินสมรสนั้นเป็นเหตุผลทางสังคมที่ต้องการให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายสละส่วนเกินจากทรัพย์ส่วนตัว 
มาไว้เป็นกองกลางเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวร่วมกันอันจะท�าให้กองสินสมรสเพิ่มมากขึ้น

 ๔. การแย่งอ�านาจปกครองเหนือตัวบุตร
	 	 โดยปกติบิดาและมารดาจะต้องร่วมกนัใช้อ�านาจปกครองบตุร	แต่อย่างไรกต็าม	อ�านาจปกครอง 
อาจสิน้สดุลงได้หากศาลมคี�าสัง่ถอนอ�านาจปกครอง	โดยในอดตีทีผ่่านมา	หากฝ่ายใดเป็นผู้ชนะคดกีจ็ะ 
มีอ�านาจปกครองบตุรโดยอตัโนมตั	ิ แต่ส�าหรบัปัจจุบนั	 การแพ้ชนะคดีมไิด้ส่งผลต่ออ�านาจปกครองบตุร 
เพราะการที่ศาลจะมีค�าส่ังให้อ�านาจปกครองบุตรอยู่กับฝ่ายบิดาหรือมารดา	 ศาลจะต้องพิจารณา 
โดยค�านึงถึง	 “ประโยชน์สูงสุดของบุตร”	 เป็นส�าคัญ	 เช่น	 ศาลเคยตัดสินว่า	 แม้ว่าฝ่ายบิดาจะชนะคดี	 
แต่เมื่อได้ทิ้งบุตรสาวไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่เป็นทารกและไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูใด	ๆ 	ในขณะที่มารดาซึ่งแม้จะ 
แพ้คดีและมีอาชีพขายสินค้าและอุปกรณ์เก่ียวกับเพศสัมพันธ์ก็ตาม	 แต่เม่ือศาลได้พิจารณาถึง 
ประโยชน์สงูสดุของบตุรแล้ว	กล่าวคอื	มารดาได้ท�าหน้าทีเ่ป็นแม่ทีดี่และดูแลเลีย้งดูบตุรสาวมาโดยตลอด	 
ประกอบกับบุตรสาวก็ต้องการจะอยู่กับมารดา	 ดังนั้น	 ศาลจึงมีค�าสั่งให้มารดามีอ�านาจปกครองบุตร	 
และไม่เสมอไปที่ศาลต้องตัดสินให้บุตรอยู่ในความปกครองหรือดูแลของบิดาหรือมารดาโดยเด็ดขาด	
เพราะอาจจะร่วมกนัดแูลเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบตุรกไ็ด้	เช่น	ในระหว่างปิดเทอมให้อยูใ่นความปกครอง 
ของบิดาที่จังหวัดเชียงใหม	่แต่ระหว่างเปิดเทอมให้อยู่กับมารดาที่กรุงเทพฯ	เป็นต้น

 ๕. การเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ�านาจปกครอง
	 	 แม้ว่าศาลจะเคยมีค�าสั่งให้อ�านาจปกครองบุตรอยู่กับบิดาหรือมารดา	 แต่เมื่อมีข้อเท็จจริง
เปลีย่นแปลงไปหรอืมีการสมรสส้ินสุดลง	ศาลอาจมคี�าสัง่เปลีย่นแปลงตวัผูใ้ช้อ�านาจปกครองไปจากเดมิ 
ก็ได	้ ทั้งนี้	 อ�านาจปกครองจะมี	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 เหนือตัวบุคคลและทรัพย์สิน	 อาจจะถูกถอนทั้งหมด
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หรือเพียงบางส่วน	 เนื่องจากอ�านาจปกครองเป็นเรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	 ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ออกค�าสั่งถอน	 และอ�านาจปกครองอาจสิ้นสุดลงเมื่อผู้เยาว์บรรลุ
นิติภาวะหรือไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น	
	 	 นอกจากนี้	 ความปกครองเป็นสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา	 การที่ศาลมีค�าสั่งให้บุคคลอื่น 
มาใช้แทน	 ต้องเป็นไปเพ่ือปกป้องสวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้อ�านาจปกครอง	 โดยบุคคล 
เช่นว่านีส่้วนใหญ่จะเป็นญาติพีน้่องของผูเ้ยาว์ซ่ึงเรยีกว่า	“ผูป้กครอง”	ในขณะที	่“ผูใ้ช้อ�านาจปกครอง”	
จะหมายถึงบิดามารดาเท่านั้น	 ดังนั้น	 การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์นั้น	 จะกระท�าได้เฉพาะกรณีผู้เยาว์ไม่มี
บิดามารดา	 หรือบิดามารดาถูกถอนอ�านาจปกครอง	 การที่มารดาตาย	 ส่วนบิดายังมีชีวิตอยู่และมิได้ 
ถูกถอนอ�านาจปกครอง	 แม้บิดามารดาจะจดทะเบียนหย่าโดยตกลงให้มารดาเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครอง
แต่ฝ่ายเดียวก็ตาม	ดังนั้น	อ�านาจปกครองจึงกลับมาอยู่แก่บิดาฝ่ายเดียว	และไม่อาจร้องขอให้มีการตั้ง 
ผู้ปกครองได้

 ๖. คดีเกี่ยวกับฐานะความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  ความเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของเดก็ทีเ่กดิมามไีด้หลายกรณ	ีทัง้กรณทีีเ่ป็นข้อสนันษิฐาน 
ของกฎหมาย	อาทิ	เดก็เกิดภายใน	๓๑๐	วนันับแต่วันทีส่ามีเดมิตายหรอืนบัแต่วนัหย่า	ให้สันนษิฐานว่า 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี	 อย่างไรก็ดี	 ความเป็นบุตรโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายดังกล่าว	 เป็นเพียงข้อสันนิษฐานไม่อาจจะถือเป็นเด็ดขาดว่าเป็นบุตรของชายผู้เป็นสามี
อย่างแท้จริง	กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ชายนั้นสามารถปฏิเสธว่าเด็กดังกล่าวไม่ใช่บุตรของตน	โดยการ
ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร	 ซึ่งการฟ้องเด็กกับมารดาร่วมกันเป็นจ�าเลยในคดีนั้น	 กฎหมายก�าหนดให้ 
ชายจะต้องพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (๑)  ตนไม่ได้อยูร่่วมกบัมารดาเดก็ในระยะเวลาตัง้ครรภ์ คือระหว่าง ๑๘๐ วนั ถงึ ๓๑๐ วนั 
ก่อนเด็กเกิด	 ข้อพิสูจน์ในกรณีนี้มีที่มาจากเหตุผลในทางการแพทย์ว่า	 หากชายร่วมประเวณีกับหญิง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว	อาจจะมีการปฏิสนธิและหญิงตั้งครรภ์ได้	และเด็กจะต้องอยู่ในครรภ์มารดา
อย่างน้อยทีส่ดุ	๑๘๐	วัน	หรอื	๖	เดอืน	จึงจะคลอดออกมาได้ซึง่นับว่าเป็นระยะเวลาการคลอดทีเ่รว็ทีส่ดุ		
หากคลอดก่อนจะต้องเสียชีวิต	ประกอบกับเด็กจะอยู่ในครรภ์มารดาได้นานที่สุดไม่เกิน	๓๑๐	วัน	หรือ	
๑๐	เดือน
  (๒)  ตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น	 เช่น	 พิสูจน์ว่าตนเองมีอวัยวะ 
สืบพันธุ์พิการ	เป็นหมัน	หรือพิสูจน์หมู่เลือด	เป็นต้น	
	 	 		 	 	ทั้งนี้	 เด็กก็มีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายได้ 
เช่นกนั	โดยจะต้องร้องขอต่ออยัการเพือ่ให้ฟ้องคดแีทน	เพราะกฎหมายก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดฟ้องบพุการี
ของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา	 เว้นแต่จะร้องขอให้อัยการยกคดีขึ้นว่ากล่าว	 ซึ่งการฟ้องคดีปฏิเสธ 
ความเป็นบุตรดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็นสาม ี
ของมารดาตน	เช่น	พสูิจน์ว่าชายนัน้ไม่เคยร่วมประเวณกีบัมารดาตน	ชายเป็นหมนั	หรอืพสิจูน์หมูเ่ลอืด	
เป็นต้น	
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จุลนิติ

	 	 		 	 	นอกจากนี้	 ยังมีกรณีฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาให้บิดารับเด็กเป็นบุตร	 หากปรากฏ 
ข้อเทจ็จรงิอย่างหนึง่อย่างใดตามกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดไว้	ได้แก่	มกีารข่มขนืกระท�าช�าเรา	ฉดุคร่า	หรอื
หน่วงเหนีย่วกกัขงัหญงิมารดาโดยมชิอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึง่หญงินัน้อาจตัง้ครรภ์ได้	มกีารลกัพา 
หญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงน้ัน 
อาจตั้งครรภ์ได	้มีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน	มีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด 
หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น	 บิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดา 
อาจตั้งครรภ์ได้	 มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงน้ันอาจต้ังครรภ์ได้และมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น	และเมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

 ๗. คดีเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม
	 	 การรบับตุรบญุธรรมจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่ฎหมายก�าหนด	เช่น	บคุคล 
ที่จะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้	 ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๒๕	 ปี	 และมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
อย่างน้อย	 ๑๕	 ปี	 หากมีคู่สมรสก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน	 เว้นแต่คู่สมรสไม่สามารถ 
ให้ความยนิยอม	หรอืไปเสยีจากภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูแ่ละหาตวัไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปี	ต้องร้องขอ 
ต่อศาลให้มคี�าสัง่อนญุาตแทนการให้ความยนิยอมของคูส่มรสน้ัน	ส่วนผูท้ีจ่ะเป็นบตุรบญุธรรม	กฎหมาย
ไม่ได้ก�าหนดอายุขั้นต�่าหรือขั้นสูงไว้	 แต่ต้องมีอายุอ่อนกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย	 ๑๕	 ปี	 ทั้งน้ี	 
เพราะกฎหมายเหน็ว่าโดยทัว่ไปบดิามารดามกัจะมอีายมุากกว่าบตุรธดิา	๑๕	ปี	และไม่ควรจะให้บคุคล
ทัง้สองมวัียไล่เล่ียกนั	เพราะอาจจะท�าให้ขาดความเคารพนับถอืจากฝ่ายบตุรบญุธรรมหรอืเกิดความคดิ
ไปในทางชู้สาว	
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	 หากเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา 
และมารดาของตนเอง	 ถ้าบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงตายหรือถูกถอนอ�านาจปกครองต้องได้รับ 
ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้มีอ�านาจปกครอง	 ถ้าบิดาและมารดาตายหรือไม่ตายแต่ไม่สามารถ
ให้ความยินยอมได้	 หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไร้เหตุผลและขัดต่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์	 มารดา 
หรอืบิดาหรอืผู้ประสงค์จะขอรบับตุรบญุธรรมหรอือยัการจะขอให้ศาลมคี�าสัง่อนุญาตแทนการให้ความ
ยินยอมเพื่อรับบุตรบุญธรรมได้	 อย่างไรก็ดี	 หากผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๑๕	ปี	 ผู้น้ัน 
ต้องให้ความยินยอมด้วย

 ๘. คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
	 	 การจดัการมรดกนัน้	ผูจ้ดัการมรดกจะมหีน้าทีใ่นประการทีส่�าคญั	คือ	การรวบรวมทรัพย์มรดก	 
ช�าระหนี้กองมรดก	และแบ่งทรัพย์มรดก	 โดยการรวบรวมทรัพย์มรดกและช�าระหนี้ของผู้ตาย	รวมทั้ง 
ติดตามทวงหนี้สิน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทรัพย์มรดกจ�านวนที่แท้จริงเป็นจ�านวนสุดท้าย	 ก่อนที ่
จะน�าไปแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมต่อไป	 ซึ่งหลักเกณฑ์และข้อสันนิษฐาน 
ในการแบ่งมรดกนัน้	กฎหมายก�าหนดให้	“ทายาทมสีทิธิในฐานะเป็นเจ้าของร่วมกัน”	โดยให้ใช้กับกรณีที่ 
เจ้ามรดกท�าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ทายาทหลายคนโดยมิได้ก�าหนดไว้ชัดเจนว่าทายาทคนใด 
มีสิทธิส่วนใด	หรือกรณีที่เจ้ามรดกมิได้ท�าพินัยกรรมไว	้
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จุลนิติ

	 	 ทั้งนี้	 โดยทั่วไปแล้วบรรดาทายาทของผู้ตายจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดการทรัพย์มรดก	 เว้นแต ่
กองมรดกมีมูลค่ามากหรือทายาทตกลงแบ่งปันกันไม่ได้	จึงต้องตั้ง	“ผู้จัดการมรดก”	เป็นผู้กระท�าการ
จัดการทรัพย์มรดกแทนทายาท	นอกจากน้ี	 ผู้จัดการมรดกอาจตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยค�าสั่งศาล	
โดย	 “ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม”	 นั้น	 ผู้ท�าพินัยกรรมอาจระบุชื่อผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรม	 
หรืออาจจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตั้งอีกทีก็ได้	 และอาจจะต้ังบุคคลคนเดียวหรือ 
หลายคนกไ็ด้	แต่หากมผู้ีจดัการมรดกหลายคน	แต่ละคนจะจดัการตามล�าพงัไม่ได้	ต้องถอืเอาเสยีงข้างมาก	 
ถ้าเสียงเท่ากัน	ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
	 	 ส่วนการตัง้	“ผูจ้ดัการมรดกโดยค�าสัง่ศาล”	จะต้องพิจารณาว่าผูใ้ดเป็นผูม้สีทิธิร้องขอให้ศาล
ตั้งผู้จัดการมรดก	เหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่เหตุใดบ้าง	และศาลมีอ�านาจอย่างไรในการ
จัดตั้งผู้จัดการมรดก โดยผู้มสีทิธร้ิองขอให้ศาลตัง้ผูจ้ดัการมรดก กฎหมายก�าหนดไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ 
  (๑)  ทายาท	หมายถึง	ทายาทโดยธรรม	หรือผู้รับพินัยกรรม
  (๒)  ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลที่ไม่ใช่ทายาทแต่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ในกองมรดก	
  (๓)  พนกังานอยัการ	มีสทิธิร้องขอตัง้ผูจั้ดการมรดกให้แก่ผูเ้ยาว์	กรณมีรดกตกทอดแก่ผูเ้ยาว์
ที่ไม่มีญาติและผู้ปกครอง	 รวมทั้งกรณีที่ทายาทเป็นบุคคลที่ไม่อาจจัดการมรดกได้เอง	และการร้องขอ 
ให้มรดกตกทอดแก่แผ่นดิน
  ส�าหรับเหตุที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกมีเพียง ๓ เหตุเท่านั้น ดังนี้
  (๑)  ทายาทโดยธรรมหรอืผูร้บัพนิยักรรมได้สญูหาย อยูน่อกราชอาณาจกัร หรอืเป็นผูเ้ยาว์  
โดยเหตุร้องขอในกรณีนี้	 แม้เป็นเรื่องเก่ียวกับทายาทเพียงบางคน	 ก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุขอให้ตั้ง 
ผู้จัดการมรดกได้แล้ว	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ทายาททุกคน
  (๒)  ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้อง 
ในการจดัการหรอืในการแบ่งปันมรดก	เช่น	ยังไม่บรรลนิุตภิาวะ	วกิลจรติ	เป็นผูเ้สมอืนไร้ความสามารถ	
ล้มละลาย	ต้องไปรับราชการต่างประเทศ	ชราภาพมากหูตาไม่ด	ีหรือผู้จัดการมรดกที่ตั้งโดยพินัยกรรม
ปฏิเสธไม่รับเป็นผู้จัดการมรดก	เป็นต้น
  (๓)  เมื่อข้อก�าหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ 
เช่น	 พินัยกรรมตกเป็นโมฆะเพราะผิดแบบ	พินัยกรรมถูกเพิกถอน	หรือข้อก�าหนดที่ตั้งผู้จัดการมรดก
ตกไป	เป็นต้น
	 	 ทั้งนี้	 ค�าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องเสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตศาล 
ในขณะถึงแก่ความตาย	 หากเจ้ามรดกไม่มีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักร	 ก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดก 
อยู่ในเขตศาล	 เม่ือศาลได้รับค�าร้องขอแล้วจะด�าเนินการประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์และปิดประกาศ
หน้าศาลเป็นเวลา	 ๓๐	 วัน	 และนัดไต่สวน	 หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็จะด�าเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาท	 
แต่ถ้ามีผู้คัดค้าน	 ซึ่งผู้ที่จะคัดค้านได้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าวด้วย	 ก็เป็นคดี 
มีข้อพิพาท	 โดยในการจัดต้ังผู้จัดการมรดก	 ศาลมีอ�านาจตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับ 
ความยินยอมจากทายาททุกฝ่าย	 แต่ให้ตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยค�านึงถึง 
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จุลนิติ

เจตนาของเจ้ามรดก	 รวมทั้งไม่จ�าต้องตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก	 แต่อาจตั้งผู้คัดค้านหรืออาจจะให้
จัดการมรดกร่วมกันก็ได้	 ตลอดจนจะพิจารณาก�าหนดจ�านวนและอ�านาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 
ที่ศาลตั้งตามที่เห็นสมควร	หรือตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้
  นอกจากนี ้“การสละมรดก” กเ็ป็นคดีท่ีมคีวามส�าคัญ โดยการสละมรดกเป็นกรณท่ีีทายาท 
โดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมแสดงเจตนาระงับสิทธิในการรับมรดกของตนเอง และเมื่อได้สละ 
มรดกแล้วจะถอนการสละมรดกของตนไม่ได้ ทั้งนี้ การสละมรดกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายบัญญัติดังนี้
  (๑) จะกระท�าล่วงหน้าก่อนเจ้ามรดกตายไม่ได้	หากมกีารสละมรดกไว้ล่วงหน้าก่อนทีเ่จ้ามรดกตาย 
การสละมรดกนัน้ไม่มผีล	และเมือ่เจ้ามรดกตาย	ทายาททีเ่คยสละมรดกจะให้สตัยาบนักับการสละมรดก
ที่เคยท�าไว้ก่อนเจ้ามรดกตายไม่ได้เช่นเดียวกัน
  (๒) การสละมรดกจะสละบางส่วน สละโดยมีเงื่อนไข หรือสละโดยมีเงื่อนเวลาไม่ได้  
เพราะจะท�าให้เกิดข้อขัดข้องและก่อความไม่แน่นอนในการแบ่งมรดก	 รวมทั้งเกิดปัญหาความยุ่งยาก	
ไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
  (๓) ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทายาทโดยธรรมอื่นทั้งหมด	 จะสละโดยเฉพาะเจาะจง 
ให้ทายาทคนใดคนหนึง่ไม่ได้	เพราะจะกลายเป็นเร่ืองให้หรอืแลกเปลีย่นทรพัย์มรดกระหว่างทายาท	ดงันัน้	 
การสละทรัพย์มรดกจึงต้องเป็นการสละโดยไม่ค�านึงว่าทรัพย์มรดกส่วนของตนจะตกทอดแก่ใคร 
เพราะเมื่อสละแล้วมรดกส่วนนั้นจะเข้าไปรวมอยู่ในกองมรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทอื่นต่อไป
  (๔) ต้องท�าตามแบบ	กฎหมายก�าหนดแบบในการสละมรดกไว	้๒	แบบ	คือ
	 	 		 	 (๔.๑)	 ท�าเป็น	“หนงัสือมอบไว้แก่พนกังานเจ้าหน้าที”่	ซึง่ได้แก่	นายอ�าเภอหรอืผูอ้�านวยการเขต 
กรณีได้ท�าในกรุงเทพมหานคร	 โดยหนังสือนี้จะเขียนหรือพิมพ	์และจะให้ใครเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้	
แต่ผูส้ละมรดกต้องได้ลงลายมือช่ือไว้	และข้อความในหนงัสอืจะต้องชดัแจ้งว่ามเีจตนาสละหรอืไม่ขอรบั
มรดกใด	ๆ
	 	 		 	 (๔.๒)	 ท�าเป็น	“สัญญาประนีประนอมยอมความ”	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๘๕๐	 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 กล่าวคือ	 เป็นสัญญาระงับข้อพิพาทจากการแบ่งมรดกซึ่งมีอยู ่
หรือจะมีขึ้นให้เสร็จส้ินไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน	 และต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
ผู ้สละมรดกหรือตัวแทนของฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส�าคัญ	 มิฉะน้ัน	 จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได	้ 
คือ	จะน�ามาอ้างใช้ยันผู้สละมรดกหรือผู้สืบสิทธิของผู้สละมรดกไม่ได้	
	 	 		 	 	 		 	 	 ทัง้นี	้การสละมรดกตามแบบน้ี	เป็นการแสดงเจตนาของทายาทอย่างน้อยสองฝ่าย 
ตอบแทนกัน	 มิใช่การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเหมือนการสละมรดกในแบบแรก	 ดังน้ัน	 หากทายาท 
แสดงเจตนาสละมรดกฝ่ายเดียว	แม้จะมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ทายาทผูส้ละมรดกไว้	กไ็ม่ถอืว่า 
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ	 ไม่เป็นการสละมรดก	 อย่างไรก็ดี	 ในกรณีที่มีทายาทหลายคน	 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าสญัญากบัทายาทอืน่ทกุคน	แม้ท�ากับทายาทคนหน่ึง	กม็ผีลบงัคบัเป็นการสละมรดกแล้ว	
และประการทีส่�าคญัของการสละมรดกโดยวธินีี	้คอื	คูส่ญัญาต้องมกีารประนปีระนอมกนัด้วย	มใิช่เพยีงแต่ 
ให้ทายาทผู้สละมรดกแสดงเจตนาสละมรดกเท่านั้น	 โดยต้องมีการตอบแทนทายาทผู้สละมรดก	 
แต่การตอบแทนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการตอบแทนด้วยสิทธิหรือทรัพย์สินในกองมรดก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

     อนึ่ง	 ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพือ่เป็นข้อสรปุส่งท้ายว่า	จะมีวิธีการอย่างไรทีจ่ะช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนได้รบัทราบถงึ 
ประโยชน์และเหน็ความส�าคญัของการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาทโดยวธิกีารประนปีระนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	 
โดยเฉพาะในคดีครอบครัวและมรดก	 ซึ่งคู่พิพาทส่วนใหญ่เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัว	 
หากสามารถด�าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพพิาททีเ่กิดขึน้แล้ว	ก็จะช่วยรกัษาความสมัพนัธ์ทีต้่องมรีะหว่างกนั 
อกีเป็นเวลานานได้ต่อไป	รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่ไปว่า	ปัจจบุนัมผีูป้ระนปีระนอมประจ�าศาล	 
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว	และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	
รวมทั้งสถาบันไกล่เกลี่ยต่าง	 ๆ	 ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหรือหน่วยงานท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหรือ 
ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	 และสามารถช่วย 
ด�าเนนิการให้ข้อพพิาทระงบัลงได้ด้วยความรวดเรว็	ประหยัดค่าใช้จ่าย	และเกิดความพงึพอใจแก่ทกุฝ่าย	

 ส�าหรับการบรรยาย	 ในหัวข้อ	 “ประเด็นข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก และตัวอย่าง 
การระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม : กรณศึีกษาจากเขตปกครองพเิศษฮ่องกง” โดย Mr. Francis Law, 
President of the Hong Kong Mediation Center	 นั้น	 มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย๔	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	
	 การประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกนั้น	 เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ส�าคัญ
วธิหีนึง่ทีส่ามารถช่วยรกัษาความรูส้กึหรอืความสมัพนัธ์ในครอบครวัซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนของบดิา	
มารดา	 และบุตร	 ซ่ึงไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้โดยสิ้นเชิง	 รวมทั้งช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างอดีตคู่สมรส	 และลดความตึงเครียด	 ความเคียดแค้น	 และความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการ 
เผชญิหน้ากนัในระหว่างการต่อสูต้ามกระบวนการฟ้องร้องทางศาล	ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่าย	และปัญหา 
ความล่าช้าจากการด�าเนินกระบวนการทางศาลด้วย	ด้วยความส�าคัญและการตระหนักถึงการด�ารงอยู ่
ของสถาบันครอบครัวดังกล่าว	 จึงก�าหนดให้มีการประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกได	้ 
ทั้งนี้	 เพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบปะพูดคุย	 และหาหนทางประนีประนอมยอมความกัน	 รวมทั้ง 
ร่วมกันตัดสินใจในการก�าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตร	 
ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของบุตรและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบิดามารดา
	 โดยผู้ที่จะท�าหน้าที่เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 
ให้สิ้นสุดลงได้ด้วยดีนั้นก็คือ	 “ผู้ประนีประนอม” (Mediator)	 ซึ่งในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
จะแบ่งประเภทของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
 ๑. ผู้ประนีประนอมข้อพิพาททั่วไป (General Mediator)	มีจ�านวนประมาณ	๑,๗๘๒	คน	
 ๒. ผู้ประนปีระนอมข้อพพิาททางครอบครวั (Family Mediator)	มจี�านวนประมาณ	๒๓๙	คน	 
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับจ�านวน	๑	ต่อ	๘	ของผู้ประนีประนอมข้อพิพาททั่วไป	
	 ทั้งนี้	 บุคคลใดจะเป็น	“ผู้ประนีประนอมข้อพิพาททางครอบครัว”	 ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกได้นั้น	ต้องมีคุณสมบัติตามที่	“Hong Kong Mediation  
Accreditation Association Limited	 เรียกโดยย่อว่า	“HKMAAL”	 ซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกอบรม

 ๔ผู้เขียน	ร่วมกับนางสาวสายใจ	เกษสุวรรณ	นิติกร	กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	ส�านักกฎหมาย	ได้ถอดความและเรียบเรียง 
เป็นภาษาไทยโดยสรุปจากค�าบรรยายและเอกสารภาษาอังกฤษที่ทางวิทยากรใช้ประกอบการสัมมนา.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

จุลนิติ

และรับรองมาตรฐานของผู ้ประกอบอาชีพด้านการไกล่เกลี่ยหรือเป็นผู ้ประนีประนอมข้อพิพาท 
ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงก�าหนด	กล่าวคือ	ต้องส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบตัรด้านสงัคมศาสตร์	
นิติศาสตร์	 จิตวิทยา	 ศึกษาศาสตร์	 และสาขาอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 รวมท้ังต้องมีประสบการณ์ท�างาน 
เพือ่สงัคมและการให้ค�าปรกึษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓	ปี	ตลอดจนผ่านการอบรมตามหลกัสตูรทีร่บัรอง
โดยสถาบัน	HKMAAL	ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อพพิาทและการค้นหาข้อเทจ็จรงิ	รวมทัง้ให้มทีกัษะในการเจรจาต่อรอง	ประนีประนอม	และสามารถ
ประสานความขัดแย้งและหาทางออกที่ท�าให้คู่กรณีต่างพึงพอใจได้
	 ส�าหรับข้อพิพาทที่ส�าคัญในคดีครอบครัว	 ได้แก่	“การหย่าร้าง”	 (Divorce)	และ	“การจัดการ 
ดูแลบุตร”	 (On-going	 arrangement	 for	 their	 children)	 ดังน้ัน	 ผู้ประนีประนอมข้อพิพาท 
ทางครอบครัวจ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ	 โดยสามารถสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือคูส่มรสทีจ่ะหย่าร้างหรือแยกทางกันอยูไ่ด้ตามแนวทางทีท่ัง้สองฝ่ายแสดงความประสงค์	 
หรือตอบสนองความต้องการของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบุตรเป็นส�าคัญด้วย	
	 นอกจากนี้	 ในการท�าหน้าที่ของผู้ประนีประนอมข้อพิพาททางครอบครัว	 ต้องมีข้อปฏิบัติ 
หรอืเทคนคิบางประการทีส่ามารถช่วยให้การเจรจาด�าเนินไปได้ด้วยดยีิง่ขึน้	 อาท	ิ“ต้องรบัฟังความคดิเหน็ 
ของคูก่รณ”ี	หากผู้ประนปีระนอมข้อพิพาทมุง่แต่จะยดัเยยีดความรูส้กึนึกคดิและความเห็นของตนให้แก่ 
คู่กรณี	 หรือมุ่งแต่จะใช้วิธีการของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 และไม่พร้อมที่จะท�าความเข้าใจ
ในความรูค้วามเข้าใจและความต้องการของคูก่รณฝ่ีายหน่ึงฝ่ายใดแล้ว	โอกาสทีก่ารเจรจาข้อขดัแย้งนัน้ 
ให้ประสบความส�าเรจ็กจ็ะเป็นไปได้ยาก	เพราะไม่สามารถค้นหาความต้องการทีแ่ท้จรงิของคูก่รณี	และ	
“ต้องมุง่ประสานผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย”	โดยผูป้ระนีประนอมข้อพพิาทต้องแสวงหาแนวทางอืน่ 
หรอืขยายทางเลือกต่าง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการแก่คูก่รณทีัง้สองฝ่ายไม่มากก็น้อย	แล้วพยายาม
ประสานผลประโยชน	์และเลือกทางออกที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายมากที่สุด
	 อนึง่	การประนอมข้อพิพาทในคดคีรอบครวัของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	มกีารน�ามาใช้ในระบบ
ศาลยติุธรรมตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	(พ.ศ.	๒๕๔๓)	โดยมกีารจัดตัง้	“ศูนย์ผูป้ระสานงานด้านการประนอม
ข้อพิพาท” (A Mediation Co-ordinator’s Office) ขึ้นในศาลครอบครัว (Family Court)  
เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว	 รวมทั้งจัดเตรียม
ข้อมูลต่าง	ๆ	ส�าหรับการประชุมเพื่อเจรจาหรือประนอมข้อพิพาทในศาลครอบครัว

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว	 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า	 แม้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
พจิารณาพพิากษาโดยศาล	จะเป็นวิธีการทีไ่ด้ผลแน่นอนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผดิหรอืถกู	หรอืต้องชดใช้เงนิ 
ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่	 เพียงใด	 และข้อพิพาทจะถูกระงับไปอย่างแน่นอนโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
ก็ตาม	แต่กระบวนการทางศาลก็มีปัญหาและอุปสรรคในประการที่ส�าคัญคือ	“ความล่าช้า”	เนื่องจาก
จ�านวนคดีที่มีเป็นปริมาณมาก	 และความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มย่ิงขึ้น	 จึงต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการพจิารณา	และกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด	คูค่วามอาจอทุธรณ์	ฎกีา	หรอืต้องต่อสูค้ดกีนัถงึสามศาล	รวมทัง้	 
“มีขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด”	 ตั้งแต่การยื่นฟ้องคดี	 การยื่น 
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ค�าให้การ	 บัญชีระบุพยาน	 และการน�าพยานหลักฐานต่าง	 ๆ	 เข้าสืบ	 ซึ่งบางครั้งคู่ความอาจจะต่อสู ้
และแพ้ชนะกันด้วยประเด็นทางเทคนิคเก่ียวกับกระบวนพิจารณา	 นอกจากนี้	 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ	 
“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี”	อาทิ	ค่าธรรมเนียมศาล	ค่าทนายความ	และที่ปรึกษากฎหมาย	เป็นต้น	
รวมทั้ง	“ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่พิพาท” กล่าวคือ	บรรยากาศของกระบวนการ
พิจารณาของศาลมีลักษณะเป็นการเผชิญหน้าหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน	 และจะพยายามหาทุกวิถีทาง 
เพือ่เอาชนะซึง่กนัและกนั	โดยในทีส่ดุจะมฝ่ีายหน่ึงรูส้กึว่าตนเองชนะ	ส่วนอกีฝ่ายจะรูส้กึแพ้และสญูเสยี 
ผลประโยชน์
 ดงันัน้ “การประนปีระนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาท” จงึเป็นวธิกีารระงบัข้อพพิาทท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการทางศาล รวมท้ังก่อให้เกดิผลดี 
หรือเป็นประโยชน์แก่คู ่ความ ตามที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลและยกตัวอย่างให้เห็น 
อย่างชัดเจน ดังนี้
 ๑. ความสะดวก	เนือ่งจากการประนีประนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเป็นวธิกีารระงบัข้อพพิาท 
ที่ไม่มีแบบพิธีหรือขั้นตอนมากนัก	 และค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากกว่าการพิจารณาคดีในศาล	 รวมทั้ง
สามารถด�าเนินการ	 ณ	 สถานที่ใดก็ได้ตามความเหมาะสม	 ตลอดจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิระงับ 
ข้อพิพาทโดยการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในขั้นตอนใดหรือเมื่อใดก็ได้
 ๒. ความรวดเร็ว	 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยใช้เวลาในการด�าเนินการไม่มากก็สามารถทราบได้ว่า 
คูพ่พิาทจะตกลงกนัได้หรอืไม่	อย่างไร	หากตกลงกนัได้คดีก็จะเสรจ็สิน้ลงอย่างรวดเรว็กว่าการด�าเนนิการ 
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางศาลโดยปกติ
 ๓. การประหยัดค่าใช้จ่าย	เน่ืองจากการไกล่เกลีย่ใช้ระยะเวลาไม่มาก	จงึช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการต่าง	ๆ	เช่น	ค่าเดินทางมาศาลในแต่ละนัด	ค่าป่วยการทนายความ	และค่าด�าเนินการ
ในชั้นอุทธรณ์	ฎีกา	รวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี
 ๔. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่พิพาท	 เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้	 
ย่อมท�าให้ลดข้อขัดแย้งหรือข้อโต้เถียงระหว่างกัน	 และสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้ต่อไป	 
เช่น	สามภีรรยาอาจปรบัความเข้าใจกลบัคนืดกัีนและสามารถอยูร่่วมกันต่อไป	หรอืหากไม่อาจกลบัคืนดี 
หรืออยู่ร่วมกันได้	ก็สามารถแยกทางกันโดยสันติ
 ๕. การสร้างความพงึพอใจแก่คูค่วาม	เน่ืองจากข้อยตุขิองคดมีาจากความสมคัรใจหรอืการเจรจา 
ร่วมกันของทุกฝ่าย	 และคู่พิพาทยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กันโดยไม่มีการชี้ขาด	 จึงท�าให้ไม่เกิด
ความรู้สึกว่ามีฝ่ายใดแพ้ชนะ	 สูญเสียผลประโยชน์	 หรือเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใด	 เช่น	 สามารถตกลง 
ในการเล้ียงดบูตุร	การใช้อ�านาจการปกครองบตุร	การได้พบบตุร	การจ่ายค่าอปุการะเลีย้งดทูีเ่หมาะสม	 
การแบ่งสินสมรสที่เป็นธรรม	 หรือการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายจ�าเป็นในการเลี้ยงชีพที่เป็น 
ที่พึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 การประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัวยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุตร	 
โดยบุตรจะได้อยู่กับบิดามารดาซึ่งจะช่วยให้มีความอบอุ่น	 ไม่ถูกทอดทิ้ง	 หรือได้อยู่ในความปกครอง 
ของบดิาหรอืมารดาซึง่จะท�าให้ได้รบัการดแูล	ห่วงใย	และเตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่	ีรวมทัง้ได้รบัการศกึษา 
และอุปการะเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม.	
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พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ 

วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

“...ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมือง เป็นสิ่งสำาคัญสูงสุดที่บุคคลพึงรำาลึก

และพึงประสงค์ ความเจริญมั่นคงนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาต ิ

ทุกฝ่ายมุ่งที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้เต็มกำาลัง ด้วยสติความรู้ตัว ด้วยปัญญา

ความรู้คิดและด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...”
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัต	ิณ	ปัจจุบัน*
 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่ม ี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้รับ 
การบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไว้พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจ�านวน ๒๖ คน เพื่อพิจารณา โดยมี
ก�าหนดการแปรญตัติภายใน ๑๕ วัน และทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ พจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจบุนัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

  
ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

พ.ศ.	....		
หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่

เหตุผล
โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ 

มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

รา่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน	
และสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....
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สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู ้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๕)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	
	 	 “ภาษี”	หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  “ผู ้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน 

หรอืสิง่ปลกูสร้าง หรอืเป็นผูค้รอบครองหรอืท�าประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างอนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั 
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทน 
ผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  “ทีด่นิ” หมายความว่า พืน้ดนิ และให้หมายความรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่นี�า้ด้วย 
  “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล

อาจเข้าอยูอ่าศยัหรอืใช้สอยได้ หรอืทีใ่ช้เป็นทีเ่กบ็สนิค้าหรอืประกอบการอตุสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรม 
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  
  “ห้องชดุ” หมายความว่า  ห้องชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุทีไ่ด้ออกหนังสอืแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว 

  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  “เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  
  (๑) เขตเทศบาล
  (๒)  เขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
  (๓) เขตกรุงเทพมหานคร
  (๔) เขตเมืองพัทยา
  (๕)  เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความ

รวมถึงเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
  (๑) นายกเทศมนตรี
  (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (๔) นายกเมืองพัทยา 
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  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
  (๑) เทศบัญญัติ
  (๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล
  (๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
  (๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
  (๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก�าหนด 

แต่ไม่หมายความรวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  “คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์” หมายความว่า คณะกรรมการก�าหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  “คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า คณะกรรมการ

พจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษปีระจ�าจังหวดั หรอืคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษี
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

  “พนักงานส�ารวจ” หมายความว่า ผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส�ารวจที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่

  “พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
  “พนักงานเกบ็ภาษ”ี หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้ให้มหีน้าทีร่บัช�าระภาษ ีและเร่งรดั

การช�าระภาษี
  “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคบัทีก่ล่าวถงึหรอือ้างถงึภาษโีรงเรอืนและทีด่นิตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษี
บ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้

   กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัต ิ
ให้ทรัพย์สินของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้น
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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   ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตาม 
ข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
ความตกลงระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ (ร่างมาตรา ๔)  

	 ๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๖)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน

  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้

 ๔)	บททั่วไป	(หมวด ๑ ร่างมาตรา ๗ ถึงร่างมาตรา ๑๔)
	 	 ๔.๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจจดัเกบ็ภาษจีากท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้าง

ที่อยู ่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยภาษี 
ที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
(ร่างมาตรา ๗) 

  ๔.๒)	 ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีไ่ด้รบัยกเว้นจากการจดัเกบ็ภาษตีามพระราชบญัญตัน้ีิ
   ให้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ

ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
   (๑) ทรพัย์สนิส่วนสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบ 

ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
   (๒)  ทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบทรพัย์สนิ

ฝ่ายพระมหากษัตริย์ ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
   (๓) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของ

หน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
   (๔) ทรพัย์สินทีเ่ป็นทีท่�าการขององค์การสหประชาชาต ิทบวงการช�านัญพเิศษ 

ขององค์การสหประชาชาตหิรอืองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึง่ประเทศไทยมข้ีอผกูพนัทีต้่องยกเว้นภาษี
ให้ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด

   (๕) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

   (๖) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
   (๗) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นศาสนสมบตัไิม่ว่าของศาสนาใดทีใ่ช้เฉพาะเพือ่การประกอบ

ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง  
ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

   (๘) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน
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   (๙) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�าหนด  ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

   (๑๐) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช ้
เพื่อสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�าหนด

   (๑๑) ทรพัย์ส่วนกลางทีม่ไีว้เพือ่ใช้หรอืเพือ่ประโยชน์ร่วมกันส�าหรบัเจ้าของร่วม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

         (๑๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
         (๑๓) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๘) 
  ๔.๓)	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
   ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม 

ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส�าหรับปีนั้น ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
   การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตาม

กฎหมายอื่น (ร่างมาตรา ๙) 
 	 ๔.๔)  ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  

ให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างต้ังอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ทั้งน้ี 
ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (ร่างมาตรา ๑๐)  

 	 ๔.๕)		การแต่งตั้งพนักงานส�ารวจ	พนักงานประเมิน	และพนักงานเก็บภาษี
   ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจแต่งต้ังพนักงานส�ารวจ พนักงานประเมิน  

และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๑)  

  ๔.๖) 	การมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับช�าระภาษีแทน
   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐรับช�าระภาษีแทนตามข้อ ๙.๗) ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน้ันอาจได้รับส่วนลดหรือ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของภาษี
ที่รับช�าระ (ร่างมาตรา ๑๒)  

  ๔.๗) 	การส่งค�าสั่งเป็นหนังสือ	หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น
   การส่งค�าส่ังเป็นหนังสอื หนังสอืแจ้งการประเมนิหรอืหนังสอือืน่ ให้เจ้าหน้าทีส่่ง

ให ้แก ่ผู ้ เสียภาษีโดยตรง หรือส ่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให ้ส ่ง ณ ภูมิล�าเนา 
หรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการของบุคคลน้ันในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาท�าการของบคุคลนัน้ ถ้าไม่พบผูเ้สยีภาษ ีณ ภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการของผู้เสยีภาษี
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึง่บรรลุนติิภาวะแล้ว และอยู ่ณ ภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการทีป่รากฏ
ว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
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   ถ้าไม่สามารถส่งหนังสอืตามวธิกีารทีก่�าหนดในวรรคหน่ึงได้ จะกระท�าโดยวธิปิีด
หนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศ
แจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้

   เมื่อได้ด�าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้ด�าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว (ร่างมาตรา ๑๓)  

 	 ๔.๘)	การยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลาการช�าระภาษีหรือแจ้งรายการ
ต่าง	ๆ	หรือก�าหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี

   ก�าหนดเวลาการช�าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก�าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก�าหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจ�าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก�าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลา
ก่อนก�าหนดเวลาส้ินสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก�าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

   ทั้งนี้ ก�าหนดเวลาต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไป 
ตามความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๔)  

	 ๕)	คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมวด ๒ ร่างมาตรา ๑๕  
ถึงร่างมาตรา ๑๙)

 	 ๕.๑) องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที ่
   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 

และสิง่ปลกูสร้าง” ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นกรรมการ โดยให้ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลงั
แต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามข้อ ๖.๒) วรรคสาม และตามที่

กระทรวงการคลังหรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
   (๒)  ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญตันิีก้บัคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั กระทรวงการคลงั กระทรวง
มหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร 

   (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป ็นอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร่างมาตรา ๑๕ และร่างมาตรา ๑๖) 
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  ๕.๒) องค์ประชุม	และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

   การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุม 
คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

   การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๑๗)  

  ๕.๓) ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ค�าวินจิฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้เป็นทีส่ดุและ

ในกรณทีีม่กีารเปล่ียนแปลงค�าวินจิฉยัในภายหลงั ค�าวนิิจฉยัทีเ่ปลีย่นแปลงน้ันให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนั
ที่มีค�าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๑๘) 

  ๕.๔) การแจ้งค�าวินิจฉัย	ค�าปรึกษาหารือ	หรือค�าแนะน�า
   ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค�าวินิจฉัย  

ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้แจ้ง 
ค�าวนิจิฉยั ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าดงักล่าวไปยงัผูท้ีย่ืน่ขอค�าวนิิจฉยั ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�านัน้ และ
ให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
(ร่างมาตรา ๑๙)  

	 ๖)	คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด	 (หมวด ๓ ร่างมาตรา ๒๐  
ถึงร่างมาตรา ๒๓) 

  ๖.๑)	 องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที ่
   ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สรรพากรพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนของนายกเทศมนตรีจ�านวน ๕ คน ผู้แทนของ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจ�านวน ๕ คน และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในจังหวัด เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการมีอ�านาจหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ และ
ให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าแก่ผู้บรหิารท้องถิน่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

   เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี ค�าว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย (ร่างมาตรา ๒๐) 

79-100-MAC6.indd   85 8/19/17   9:26 AM



พ.ค. -  มิ.ย. ๖๐86

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

จุลนิติ

  ๖.๒)  หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

   เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดได้ให้ค�าปรึกษา 
หรอืค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิารท้องถิน่เกีย่วกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดแล้ว 
ให้ส่งค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

		 	 	 ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให ้
คณะกรรมการภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวดัทราบภายในสบิห้าวนันับแต่วนัได้รบัค�าปรกึษา
หรือค�าแนะน�า พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดอื่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

		 	 	 ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่อง 
ดังกล่าว พร้อมกับความเห็นไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพิจารณาต่อไป

    การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๑)

	 	 ๖.๓)		การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ	ีจ�านวนภาษีที่จัดเก็บได	้มูลค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณภาษีให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ�าจังหวัด

   ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานคร จัดส่งข้อมูล
เกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีจ�านวนภาษท่ีีจัดเก็บได้ มลูค่าทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้เป็นฐานในการค�านวณ
ภาษีให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด 

   ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดรวบรวมข้อมูล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจดัส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรงุเทพมหานครให้จดั
ส่งข้อมูลตามที่ก�าหนดให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง

    ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับและให้จัดส่งข้อมูลที่มีการ
ประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

    การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด 

   ทั้งนี้ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น ให้คณะ
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและ
อุปสรรคเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีพร้อมกบัเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ และร่างมาตรา ๒๓) 
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 ๗)	การส�ารวจและจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(หมวด ๔ ร่างมาตรา ๒๔  
ถึงร่างมาตรา ๓๑)    

   ๗.๑)	 การส�ารวจท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างท่ีอยูภ่ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 

การส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูล 
เกีย่วกบัทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างนัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในหมวดน้ี ทัง้น้ี ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการ 
ส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศก�าหนดระยะเวลาที่จะท�าการส�ารวจที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานส�ารวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน ณ ส�านกังานหรอืทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืสถานทีอ่ื่นตามทีเ่หน็สมควร
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ร่างมาตรา ๒๔ และร่างมาตรา ๒๕) 

  ๗.๒)	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ให้พนักงานส�ารวจมอี�านาจหน้าทีส่�ารวจทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเภท จ�านวน ขนาดของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี 

   ในการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานส�ารวจมีอ�านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาท�าการได้ และมีอ�านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างจาก
ผู้เสียภาษี  ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร ในการด�าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง พนักงานส�ารวจอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างได้ (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗)  

  ๗.๓)	 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	และแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง

   เมือ่พนกังานส�ารวจได้ด�าเนินการส�ารวจทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โดยต้องแสดงประเภท จ�านวน ขนาดของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก�าหนด และให้ประกาศบญัชดีงักล่าว ณ ส�านกังานหรอืทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน 

   ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท�าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิ ให้ผู้บรหิารท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้แก้ไขเพิม่เตมิบญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างได้ 
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   ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท�าขึ้น 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้

    เมื่อได้รับค�าร้องตามวรรคหน่ึง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้พนักงานส�ารวจ
ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เมื่อได้ด�าเนินการแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผูเ้สยีภาษทีราบ ในกรณต้ีองแก้ไขบญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ด�าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๒๘ ร่างมาตรา ๒๙ และ 
ร่างมาตรา ๓๐)  

	 	 ๗.๔)	 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร ้าง 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ในกรณีที่การใช ้ประโยชน ์ ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร ้างเปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ว่าด้วยเหตใุด อนัมผีลท�าให้ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างต้องเสยีภาษีในอัตราทีส่งูขึน้หรอืลดลง ให้ผูเ้สยีภาษี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๑)

	 ๘)	ฐานภาษ	ีอตัราภาษ	ีและการค�านวณภาษ	ี(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๓๒ ถงึร่างมาตรา ๓๙) 
	 	 ๘.๑)	 ฐานภาษี
   ก�าหนดให้ฐานภาษีเพื่อการค�านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้	 ได้แก	่มูลค่า

ทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค�านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (๑)	 ที่ดิน	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
       (๒)	 ส่ิงปลูกสร้าง	ให้ใช้ราคาประเมนิทุนทรพัย์สิง่ปลกูสร้างเป็นเกณฑ์ในการ

ค�านวณ
       (๓)	 ส่ิงปลูกสร้างทีเ่ป็นห้องชดุ	ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ห้องชดุเป็นเกณฑ์

ในการค�านวณ	ส่วนกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์	การค�านวณมูลค่า 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

   ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  
ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัดก�าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (ร่างมาตรา ๓๒)  

  ๘.๒) ให้กรมธนารักษ์หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีก�าหนดราคา
ประเมินทนุทรพัย์ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง หรอืสิง่ปลกูสร้างทีเ่ป็นห้องชดุตามข้อ ๘.๑) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วันนบัแต่วันทีค่ณะอนกุรรมการประจ�าจงัหวดัประกาศใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ 
(ร่างมาตรา ๓๓) 
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  ๘.๓)	 อัตราภาษ ี
   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี ้ 
   (๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มอีตัรา

ภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๒ ของฐานภาษี
   (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 

ร้อยละ ๐.๕ ของฐานภาษี
   (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละ ๒ ของฐานภาษี
   (๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่

สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๒ ของฐานภาษี
    การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องเป็น 

การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด

   การใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ยูอ่าศยัตามวรรคหน่ึง (๒) ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด

   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

   อตัราภาษทีีใ่ช้จัดเก็บตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา โดยจะก�าหนด
เป็นอตัราเดยีวหรอืหลายอตัราแยกตามมลูค่าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างกไ็ด้ ทัง้น้ี ต้องไม่เกนิอตัราภาษี
ที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง และอตัราภาษีตามวรรคหนึ่ง (๓) จะก�าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
ด้วยก็ได้  

   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษี 
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอ�านาจตราข้อบัญญัต ิ
ท้องถิ่นก�าหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตรา 
ที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓๔)   

  ๘.๔)	 การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
   ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศ (ร่างมาตรา ๓๕)   

  ๘.๕) การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	อัตราภาษ ี
ที่จัดเก็บ	และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี

   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ และรายละเอียดอ่ืนทีจ่�าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส�านกังาน
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หรอืทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อนวนัที ่๑ กุมภาพนัธ์ของปีน้ัน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๓๖)   

  ๘.๖) หลักเกณฑ์การยกเว้นมลูค่าของฐานภาษใีนการค�านวณภาษไีม่เกนิ	๕๐	ล้านบาท
   ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น 
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท (ร่างมาตรา ๓๗)

  ๘.๗) การค�านวณภาษ ี
   การค�านวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงค�านวณได้ตาม 

ข้อ ๘.๑) หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๘.๖) แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตาม 
ข้อ ๘.๓) ตามสัดส่วนที่ก�าหนดในข้อ ๘.๔) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ�านวนภาษีที่ต้องเสีย

   เพื่อประโยชน์ในการค�านวณจ�านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลง 
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันแต่เป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้ค�านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 
(ร่างมาตรา ๓๘)   

	 	 ๘.๘)	 หลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท�าประโยชน์

   ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา ๓ ปีตดิต่อกัน ให้เรยีกเก็บภาษีส�าหรบั
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ ๔ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามข้อ ๘.๓) ในอัตราร้อยละ ๐.๕ และ
หากยงัทิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาตดิต่อกัน ให้เพิม่อัตราภาษอีกี
ร้อยละ ๐.๕ ในทุก ๓ ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๕ (ร่างมาตรา ๓๙)

 ๙)	การประเมินภาษี	 การช�าระภาษี	 และการคืนภาษี	 (หมวด	 ๖	 ร่างมาตรา	 ๔๐	 
ถึงร่างมาตรา	๕๐)	 

  ๙.๑) การประเมินภาษี 
   ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ

ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามข้อ ๔.๓) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
   การแจ้งการประเมนิภาษีและแบบประเมนิภาษี ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ อัตราภาษี และจ�านวนภาษีที่ต้องช�าระ (ร่างมาตรา ๔๐) 

  ๙.๒) 	การเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า	หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดเพื่อตรวจสอบ

   ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ�านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน (ร่างมาตรา ๔๑)  
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  ๙.๓) 	การช�าระภาษี 
   ให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายน 

ของทุกปี (ร่างมาตรา ๔๒)
  ๙.๔)  บุคคลผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษี
   ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษี
   (๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
   (๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ
   (๓) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษีเป็นผูเ้ยาว์  

คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
   (๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
   (๕) ผู้ช�าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช�าระบัญชี
   (๖) เจ้าของรวมคนหน่ึงคนใด ในกรณทีีท่รพัย์สนิทีต้่องเสยีภาษีเป็นของบคุคล 

หลายคนรวมกัน (ร่างมาตรา ๔๓) 
  ๙.๕)  ผู้เสียภาษีในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน 
   ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ันเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า

เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ  
(ร่างมาตรา ๔๔)

  ๙.๖) สถานที่ช�าระภาษี
   ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามจ�านวนภาษีทีไ่ด้มกีาร

แจ้งประเมิน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
   (๑) ส�านักงานเทศบาล ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
   (๒) ท่ีท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน 

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
   (๓) ส�านักงานเขตที่ที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต้ังอยู ่ ส�าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
   (๔) ศาลาว่าการเมอืงพทัยา ส�าหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงพทัยา
   (๕) ท่ีท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด 

ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
   ในกรณีที่มีความจ�าเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก�าหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่ส�าหรับช�าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
   การช�าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือ 

ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๕)  
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  ๙.๗) การรับช�าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐอื่นรับช�าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
    การช�าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๖)  
  ๙.๘) หลักเกณฑ์และวิธีการช�าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	หรือ 

โดยการช�าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด
   เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการช�าระภาษี ผูเ้สยีภาษีอาจช�าระภาษี

โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั หรอืโดยการช�าระผ่านธนาคารหรอืโดยวิธีการอ่ืนใด ทัง้น้ี การช�าระ
ผ่านธนาคารหรอืโดยวธิกีารอืน่ใดนัน้ ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด

   กรณีช�าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามที่ 
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  
สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช�าระภาษี

   กรณีช�าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามที่
ได้รับแจ้งการประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก�าหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงิน 
ค่าภาษีหรือวันที่มีการช�าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก�าหนดเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๗)  

  ๙.๙) หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนช�าระภาษี
   ในการช�าระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช�าระเป็นงวด  

งวดละเท่า ๆ กันก็ได้  
   จ�านวนงวดและจ�านวนเงินภาษีขั้นต�่าที่จะมีสิทธิผ่อนช�าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์

และวิธีการในการผ่อนช�าระให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีตามวรรคหน่ึงไม่ช�าระภาษีตามระยะเวลาที่ก�าหนดใน 

การผ่อนช�าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช�าระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน 
ของจ�านวนภาษีที่ค้างช�าระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน (ร่างมาตรา ๔๘)  

   ๙.๑๐) การทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง
   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 

ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจทบทวนการประเมนิภาษีให้ถกูต้องตามทีผู่เ้สยีภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้ ให้น�าบทบัญญัติข้อ ๙.๑) วรรคสอง และข้อ ๙.๒) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

   การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่
วันสุดท้ายแห่งก�าหนดเวลาการช�าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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   ในกรณีที่ต้องมีการช�าระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง 
การประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีที่
ต้องเสียเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน   

   ในกรณีที่มีการช�าระภาษีไว้เกินจ�านวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้เสียภาษีให้มารับเงินที่ช�าระเกินคืน (ร่างมาตรา ๔๙)  

   ๙.๑๑)  หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินคืน
   ผู ้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ�านวนที่ต้องเสีย  

ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรอืจากการประเมนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ัน้มสีทิธไิด้รบัเงนิคนื 
   การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ช�าระภาษี ในการนี้ 
ให้ผู้ยื่นค�าร้องส่งเอกสาร หลักฐาน หรือค�าชี้แจงใด ๆ ประกอบค�าร้องด้วย 

   ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่พจิารณาค�าร้องให้เสรจ็สิน้และแจ้งผลการพจิารณาค�าร้องให้
ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า 
ผู้ยื่นค�าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง โดยต้องแจ้งค�าสั่งให้
ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีค�าสั่ง

   ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี 
ผดิพลาด ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่สัง่ให้ดอกเบีย้แก่ผูไ้ด้รบัคนืเงนิในอตัราร้อยละ ๑ ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืน 
ของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค�าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกิน
จ�านวนเงินที่ได้รับคืน

   ถ้าผู้ยื่นค�าร้องไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ัน 
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕๐)  

		๑๐)	 การลดและการยกเว้นภาษี	(หมวด	๗	ร่างมาตรา	๕๑	ถึงร่างมาตรา	๕๓)	
  ๑๐.๑) การลดภาษี
    การลดภาษีส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ 

สภาพความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระท�าได้ 
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจ�านวนภาษีที่จะต้องเสีย (ร่างมาตรา ๕๑) 

  ๑๐.๒) การลดภาษีหรือยกเว ้นภาษีในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร ้างได ้รับ 
ความเสียหายมากหรือถูกท�าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัย

    ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  
ได้รับความเสียหายมากหรือถูกท�าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดหรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจ
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ประกาศลดหรอืยกเว้นภาษภีายในเขตพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตน้ัุนในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหน่ึงได้ ทัง้นี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๒)  

	 	 ๑๐.๓)	 การลดภาษีหรอืยกเว้นภาษีในกรณท่ีีมเีหตุอนัท�าให้ท่ีดินได้รบัความเสยีหาย
หรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือท�าลาย	หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซม
ในส่วนส�าคัญ 

    ในกรณีที่มีเหตุอันท�าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อ
ถอนหรือท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคัญให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิ
ยื่นค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยประกาศก�าหนด

    เมื่อมีการยื่นค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึง ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามีเหตุอันสมควรลดหรือ
ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจออกค�าสั่งลดหรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงสัดส่วนความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น (ร่างมาตรา ๕๓)  

		๑๑)	 ภาษีค้างช�าระ	(หมวด	๘	ร่างมาตรา	๕๔	ถึงร่างมาตรา	๖๓)
  ๑๑.๑) ภาษทีีม่ไิด้ช�าระภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ถอืเป็นภาษค้ีางช�าระ (ร่างมาตรา ๕๔)  

  ๑๑.๒) การห้ามการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีภาษีค้างช�าระ

    การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระท�ามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างช�าระส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑.๖) 

     ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการ
ภาษีค้างช�าระให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขา ซ่ึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ 
ของส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขาน้ันทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธ ิ
และนติิกรรมโอนกรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิครอบครองในทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก�าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น  
(ร่างมาตรา ๕๕ และร่างมาตรา ๕๖)  

     ๑๑.๓) การเร่งรัดภาษีค้างช�าระ
   เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช�าระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหนังสือแจ้งเตือนผู ้เสียภาษีที่มีภาษีค ้างช�าระมาช�าระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ตามที่ก�าหนดในข้อ ๑๒ (ร่างมาตรา ๕๗) 
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    ๑๑.๔)  หลักเกณฑ์และวิธีการยึด	อายัด	และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
   ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่ก�าหนด

ไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๓) เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว  
ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สนิของผูเ้สยีภาษเีพือ่
น�าเงินมาช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึด อายัด และ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ�าเป็นที่
พอจะช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีการยึด อายัด และ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี ให้น�าวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี การยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ของผู้เสียภาษีไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที ่
ช�าระภาษีแทนตามข้อ ๙.๔) 

   เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจ

   (๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค�า
   (๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีน�าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ�าเป็นแก่การจัดเก็บ

ภาษีค้างช�าระมาตรวจสอบ 
   (๓) ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท�าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี 

เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี 
    (๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลา

พระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตกหรอืในเวลาท�าการของสถานทีน้ั่น ในการน้ี ให้มอี�านาจสอบถามบคุคล
ที่อยู่ในสถานที่นั้นเท่าที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

   การด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่
วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืเรยีกหรอืค�าสัง่ และการออกค�าสัง่และท�าการตาม (๓) หรอื (๔) ต้องเป็นไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๘ และร่างมาตรา ๕๙)  

   ๑๑.๕) การเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	
   ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้น�า

เงนิมาช�าระค่าภาษค้ีางช�าระ เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
(ร่างมาตรา ๖๐)  

    ๑๑.๖)	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีในกรณ ี
มีภาษีค้างช�าระ

   การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามข้อ ๑๑.๔) จะกระท�ามิได้  
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามข้อ ๑๓.๑) หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตาม 
ข้อ ๑๓.๘) และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค�าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 
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   เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ ๑๑.๔) ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช�าระ  
เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และค่าใช้จ่ายอนัเนือ่งมาจากการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สนินัน้เหลอืเท่าใด
ให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

   ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค�าพิพากษา  
ก่อนท�าการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้แจ้งรายการภาษี
ค้างช�าระส�าหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้ต่อเจ้าพนกังานบงัคบัคดภีายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อท�าการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับ
จากการขายทอดตลาดไว้เท่ากบัจ�านวนค่าภาษีค้างช�าระ และน�าส่งเงนิดงักล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อช�าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช�าระดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๑ ร่างมาตรา ๖๒ และร่างมาตรา ๖๓) 

		๑๒)	 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	(หมวด	๙	ร่างมาตรา	๖๔	ถึงร่างมาตรา	๖๘)	
  ๑๒.๑) การเสียเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด
     ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเบ้ียปรับ 

อีก ๑ เท่าของจ�านวนภาษีค้างช�าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช�าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
ตามข้อ ๑๑.๓) ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ 

   อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษีซึ่งมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด แต่ต่อมา 
ได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๓) ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐  
ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ (ร่างมาตรา ๖๔ และร่างมาตรา ๖๕)  

  ๑๒.๒) การเสียเงินเพิ่มในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด
    ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑ 

ต่อเดือนของจ�านวนภาษค้ีางช�าระ เศษของเดอืนให้นับเป็น ๑ เดอืน ทัง้น้ี มใิห้น�าเบีย้ปรบัมารวมค�านวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย

    ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก�าหนดเวลาช�าระภาษี และได้มีการ
ช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ ๐.๕  
ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก�าหนดเวลาช�าระภาษีจนถึงวันที่มี
การช�าระภาษี แต่มิให้เกินกว่าจ�านวนภาษีที่ต้องช�าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น  
(ร่างมาตรา ๖๖)  

    ๑๒.๓) ก�าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และ 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี (ร่างมาตรา ๖๗ และร่างมาตรา ๖๘) 

		๑๓)	 การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี	 (หมวด	 ๑๐	 ร่างมาตรา	 ๖๙	 ถึง 
ร่างมาตรา	๗๘)	

	 		 ๑๓.๑) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี 
    ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามข้อ	๙.๑)	หรือข้อ	๙.๑๐)	 

หรือการเรยีกเกบ็ภาษีตามข้อ	๑๑.๓)	แล้วเหน็ว่า	การประเมนิภาษหีรอืการเรยีกเกบ็ภาษนีัน้ไม่ถกูต้อง 
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  
โดยให้ยืน่ค�าร้องต่อผู้บรหิารท้องถิน่ตามแบบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ทัง้นี้ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีแล้วแต่กรณี

     ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค�าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องดังกล่าว และแจ้งค�าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 

     ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค�าร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้ง
จ�านวนภาษทีีจ่ะต้องเสียเป็นหนงัสอืไปยงัผูเ้สยีภาษี และให้ผูเ้สยีภาษีมารบัช�าระภาษีคนืภายใน ๑๕ วนั
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

     ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับค�าร้องของผู ้เสียภาษี  
ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

     การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช�าระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษี
จะได้ยืน่ค�าร้องต่อผู้บรหิารท้องถิน่ขอให้ทเุลาการช�าระภาษีไว้ก่อน และผูบ้รหิารท้องถิน่มคี�าสัง่ให้ทเุลา
การช�าระภาษีแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่
เพิ่มขึ้นจากจ�านวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้

     ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  
ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระท�าการใด ๆ เพื่อประวิงการช�าระภาษี หรือจะกระท�าการโอน ขาย 
จ�าหน่าย หรอืยกัย้ายทรพัย์สินทัง้หมดหรอืบางส่วนเพือ่ให้พ้นอ�านาจการยดึหรอือายดั ผูบ้รหิารท้องถิน่
มีอ�านาจเพิกถอนค�าสั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีนั้นได้ (ร่างมาตรา ๖๙) 

     ๑๓.๒)  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
การประเมนิภาษปีระจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วยผูว่้าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนกังาน
ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ�านวน ๑ คน ผู้แทนของผู้บรหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัจ�านวนไม่เกนิ ๒ คน 
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่งแต่งตั้งอีก
จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ

    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณา
ร่วมกันเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยก�าหนด

     ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๗๐)  

	 	 ๑๓.๓) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

79-100-MAC6.indd   97 8/19/17   9:26 AM



พ.ค. -  มิ.ย. ๖๐98

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
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อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน อธิบดีกรมสรรพากร ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร  
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่งแต่งตัง้อีก
จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งน้ีเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
(ร่างมาตรา ๗๑) 

  ๑๓.๔) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

     ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๗๔)  

  ๑๓.๕) ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู ้ใด 
มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ (ร่างมาตรา ๗๕)  

	 	 ๑๓.๖) เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
การประเมินภาษีมีอ�านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที ่
ได้รับหนังสือเรียก

       ผู ้อุทธรณ์ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ (ร่างมาตรา ๗๖)   

	 	 ๑๓.๗) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีอ�านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์  
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี

    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสรจ็ภายใน ๖๐ วันนบัแต่วันทีผู้่บรหิารท้องถิน่ได้รบัอทุธรณ์ และต้องแจ้งค�าวนิิจฉยัอทุธรณ์พร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บ
ภาษีเกินกว่าจ�านวนภาษีที่ท�าการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่

    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณ์ 
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามวรรคสอง ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 
สามสิบวันนับแต่พ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีค�าวินิจฉัยให้ 
คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีค�าสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ 
มารับเงินคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีค�าสั่งคืนเงิน
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    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้
ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิด 
ทบต้น นับแต่วันที่ช�าระภาษีถึงวันที่มีค�าวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้รับคืน

     ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ัน 
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๗๗)  

	 	 ๑๓.๘) ผู ้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์  
(ร่างมาตรา ๗๘)  

๑๔)	 บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๑๑	ร่างมาตรา	๗๙	ถึงร่างมาตรา)	
   ๑๔.๑) ผู้ใดขดัขวางการปฏิบตัหิน้าทีข่องพนักงานส�ารวจตามข้อ ๗.๒) หรอืของผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามข้อ ๑๑.๔) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๗๙)      
    ๑๔.๒) ผู้ใดไม่ปฏิบตัติามหนงัสอืเรยีกของพนกังานส�ารวจตามข้อ ๗.๒) หรอืของพนกังาน
ประเมนิตามข้อ ๙.๒) หรอืหนงัสอืเรยีกหรอืค�าสัง่ของผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีซ่ึ่งผูบ้รหิารท้องถิน่
มอบหมายตามข้อ ๑๑.๔) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๐)  

    ๑๔.๓) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อ ๗.๔) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
(ร่างมาตรา ๘๑)  

    ๑๔.๔) ผู ้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของผู ้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๑๑.๔)  
หรือท�าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้ยึด
หรืออายัด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
(ร่างมาตรา ๘๒)  

    ๑๔.๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามข้อ ๑๓.๖) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ 

   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๘๓)  
  ๑๔.๖) ผู ้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน�าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง  

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๔)  

    ๑๔.๗) ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและ 
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ละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๘๕)  

    ๑๔.๘) ความผดิตามข้อ ๑๔.๑) ข้อ ๑๔.๒) ข้อ ๑๔.๓) หรอืข้อ ๑๔.๕) ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ 

   เมื่อผู้กระท�าผิดได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน  
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   ถ้าผู้กระท�าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�าระเงิน 
ค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ด�าเนินคดีต่อไป

   เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ร่างมาตรา ๘๖)  

๑๕)	 บทเฉพาะกาล	
   ๑๕.๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี

บ�ารงุท้องที ่และกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาปานกลางของทีด่นิส�าหรบัการประเมนิภาษบี�ารงุท้องที ่
ซึง่ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญตันิี ้ให้ยงัคงใช้บงัคบัต่อไป ในการจัดเกบ็ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและภาษี
บ�ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงช�าระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ร่างมาตรา ๘๗)  

  ๑๕.๒) ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 
สิง่ปลกูสร้างทีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ  
เพือ่ใช้ในการเตรยีมการจดัเกบ็ภาษภีายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั (ร่างมาตรา ๘๘) 

  ๑๕.๓) มิให้น�าบทบัญญัติตามข้อ ๑๑.๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ 
การขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้ออกประกาศขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๙)

ทา่นผู้อ่านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		 	 	 	 www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 	 www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี									 www.cabinet.thaigov.go.th
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 หลักการและเหตุผล
 โดยทีปั่จจบุนัพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มบีทบญัญตับิางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
ทีม่คีวามรนุแรงและซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ สมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการค้ามนษุย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามค�าว่า “แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุง
บทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การเรยีกค่าสนิไหมทดแทนอนัเนือ่งมาจากการกระท�า 
ความผดิฐานค้ามนุษย์ และก�าหนดฐานความผิดซึง่ได้กระท�าต่อเด็กท่ีมอีายไุม่เกิน
สบิห้าปีให้ท�างานหรอืให้บรกิารอนัอาจเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงและมผีลกระทบ
ต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
 ๑) 	 ยกเลิกบทนิยามค�าว่า	“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”	และค�าว่า 
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”	ในมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑
 ๒)		 แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑ เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการกระท�า 
ความผดิฐานค้ามนษุย์เพือ่ให้ครอบคลุมถงึในกรณีท่ีมกีารใช้อ�านาจครอบง�าบุคคล 
ด้วยเหตทุีอ่ยูใ่นภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย	จติใจ	การศึกษา	หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ	 
ขูเ่ขญ็ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมชิอบ	ซ่ึงถ้าการกระท�านัน้ได้กระท�า

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
    เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๑๙
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โดยมีความมุ ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 กฎหมาย 
ให้ถือว่าผู ้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งตามกฎหมายเดิมก่อนที่จะ 
มีการแก้ไขในครั้งนี้ได้ก�าหนดไว้แต่เพียงการกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ในกรณีที่เป็นการกระท�าในลักษณะเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจาก 
หรอืส่งไปยงัทีใ่ด หน่วงเหนีย่วกกัขงั จดัให้อยูอ่าศยั หรอืรบัไว้ซึง่บคุคลใด โดยข่มขู่  
ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครอง 
หรอืผูด้แูลให้ความยนิยอมแก่ผูก้ระท�าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล 
ที่ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู ่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กเท่านั้นที่ให้ถือว่าผู ้นั้น 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
    นอกจากนี้ ยังได้มีการก�าหนดความหมายของค�าว่า	“การแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ” และค�าว่า “การบงัคับใช้แรงงานหรือบริการ” ตามความ
ในมาตรา ๖ ไว้ดังนี้ 
     “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหา 
ประโยชน์จากการค้าประเวณ ีการผลติหรอืเผยแพร่วตัถหุรอืสือ่ลามก การแสวงหา 
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 
การน�าคนมาขอทาน การตดัอวยัวะเพือ่การค้า การบงัคับใช้แรงงานหรือบริการ 
หรอืการอืน่ใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม 
     “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจ 
ให้ท�างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     (๑) ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
     (๒)  ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
     (๓) ใช้ก�าลังประทุษร้าย
     (๔)  ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�าภาระหนี ้
ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
     (๕)  ท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
  ๓)  ยกเลิกวรรคสอง	 วรรคสาม	และวรรคสี่ของมาตรา	๓๕	แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑
   ๔)  แก้ไขเพิม่เตมิความในมาตรา	๕๒	และมาตรา	๕๓	แห่งพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑ เกีย่วกบัเรือ่งบทก�าหนดโทษใหม่
เป็นดังนี้ 
     (๑)  ผูใ้ดกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์	ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๔ ปี  
ถงึ ๑๒ ปีและปรบัต้ังแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ถ้าการกระท�า 

101-120-MAC6.indd   102 8/19/17   9:32 AM



แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 103จุลนิติ

ความผดิดงักล่าว ได้กระท�าแก่บคุคลอายเุกิน	๑๕	ปี	แต่ไม่ถึง	๑๘	ปี ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่ ๖ ปี ถงึ ๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
       ท้ังนี้ ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าว ได้กระท�าแก่บุคคลอายุ 
ไม่เกนิ	๑๕	ปี	หรอืผูม้กีายพกิารหรือมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกต้ังแต่ ๘ ปี ถงึ ๒๐ ปี และปรบัตัง้แต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๒)
     (๒)  นิติบุคคลใดกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับ
ตัง้แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในกรณทีีก่ารกระท�าความผดิ 
ดังกล่าวของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	หรือ 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	หรือ
ในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการและละเว้นไม่สัง่การ
หรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่ ๖ ปี ถงึ ๑๒ ปี และปรบัตัง้แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ถ้าเป็นการกระท�าแก่บคุคลอายเุกนิ	๑๕	ปีแต่ไม่ถงึ	๑๘	ปี	ตามความในมาตรา ๕๒  
วรรคสอง หรือกระท�าแก่บุคคลอายุไม่เกิน	๑๕	ปี หรือผู้มีกายพิการหรือ 
มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบตามความในมาตรา ๕๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี (มาตรา ๕๓)  
  ๕)  แก้ไขเพิ่มเติมความใน	(๑)	ของมาตรา	๕๓/๑	แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	
ในเรื่องบทก�าหนดโทษส�าหรับกรณีการกระท�าความผิดตามมาตรา	๕๒	หรือ
มาตรา	๕๓	วรรคสอง	 ท่ีเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�าเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ ถ้าการกระท�าผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ารับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๘ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 
 ๖)  เพิ่มความเป็นมาตรา	๕๖/๑	 ในหมวด	๖	บทก�าหนดโทษ	แห่ง 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ส�าหรบัการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่กระท�าต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกิน	๑๕	ป ีกล่าวคือ  
ก�าหนดให้ผู้ใดที่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  
หน่วงเหนีย่วกักขงัจดัให้อยูอ่าศัย หรอืรบัไว้ ซึง่บุคคลอายไุม่เกนิ ๑๕ ปี ให้ท�างาน 
หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ 
การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของบคุคลนัน้ หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัด ีต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๔ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐104 จุลนิติ

 แต่ทั้งนี้ ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวนั้น	 เป็นกรณีท่ีผู้บุพการีให ้
ผู้สืบสันดานท�างานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน	หรือ
เมือ่พจิารณาถงึสภาพความผดิ	หรือเหตอุนัควรปรานอีืน่แล้ว กฎหมายก�าหนด
ให้ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท�าความผิดเลยก็ได้

หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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หลักการและเหตุผล
  โดยที่ปัจจุบันมีการน�าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต
ผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่หากมกีารส่งเสรมิและพฒันา 
ระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความ 
ไว้วางใจ ความร่วมมอื ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพในการผลติผลติผลหรอืบรกิาร
ทางการเกษตรอย่างยัง่ยนื ส่งผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางด้านรายได้ และได้รบั 
การถ่ายทอดความรูอ้นัจ�าเป็นตลอดจนเทคโนโลยกีารผลติทีม่มีาตรฐาน มกีารควบคมุ 
ต้นทนุในการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร มกีารป้องกนัความเสีย่งจาก 
ปัจจยัภายนอกและผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรสามารถประกอบธรุกจิโดยได้รบั 
ผลิตผลทีม่คุีณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ ซึง่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ 
และความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรี 
ได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างท�าของ สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซื้อขาย 
ซึง่มคีวามซบัซ้อนและยุง่ยากในการวเิคราะห์ถงึความคุม้ค่าและต้นทนุในการผลติ
ผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นเกษตรกรรายย่อย 
ซึง่มอี�านาจต่อรองในการท�าสญัญาน้อยกว่าผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร มคีวามเสีย่ง 
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สมควรที่รัฐจะก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
รวมทั้งก�าหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จึงจ�าเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑)	ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๓)
 ในกรณทีีก่ฎหมายใดได้บญัญตัหิลกัเกณฑ์ในการท�าสญัญาและการไกล่เกลีย่
หรือระงับข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้บังคับ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
 ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑ 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐106 จุลนิติ

๒)	บทนิยาม (มาตรา ๔) 
 “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือ 
บรกิารทางการเกษตรทีเ่กดิขึน้จากสญัญาการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร 
ประเภทเดยีวกนัระหว่างผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรฝ่ายหน่ึงกบับุคคลธรรมดา
ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตร 
หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรอืกบัวิสาหกจิชมุชนหรอืเครอืข่าย 
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จ�าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต  
จ�าหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจ�านวน คุณภาพ ราคา หรือ 
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผล 
ดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจ 
ทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้ก�าหนดวิธีการผลิต  
จดัหาพนัธุ ์เมลด็พนัธุ ์ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร หรอืปัจจยัการผลติให้แก่เกษตรกร
  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้การท�าสัญญาการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา
ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมไม่ถงึสบิรายแต่ไม่น้อยกว่าสองรายขึน้ไปประเภทใด 
ต้องน�าระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา
 “ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึง่ประกอบธุรกิจ
การผลิต แปรรูป จ�าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการ
ด้านระบบการผลติสนิค้า หรอืปัจจยัการผลติทางการเกษตรในระบบเกษตรพนัธสญัญา
 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และให้หมายความรวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลกู การเลีย้งสัตว์ การเพาะเลีย้ง
สัตว์น�า้ หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
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 “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการ 
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทกรงุเทพมหานคร หรอืคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทประจ�า
จงัหวดั แล้วแต่กรณี
 “ข้อพพิาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วกบัสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิ 
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามกฎหมายนี้  
และให้มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดย
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๔)	คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา	(หมวด ๑, มาตรา ๖ 
ถึงมาตรา ๑๕)
	 ๔.๑)	ทีม่าและองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบ
เกษตรพันธสัญญา	
      กฎหมายก�าหนดให้ “คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตร
พันธสัญญา” ประกอบด้วย
     (๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ
     (๒)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
     (๓)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานกรรมการ 
ด�าเนนิการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผูจ้ดัการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
     (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๙ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากเกษตรกร จ�านวน ๓ คน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร จ�านวน ๓ คน และ
ผู้ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
เศรษฐศาสตร์ จ�านวนไม่เกิน ๓ คน 
     ให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นเลขานุการ 
     โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของ 
คณะกรรมการ (มาตรา ๖) 
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     ทัง้นี ้กฎหมายก�าหนดให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ 
อีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘)
  ๔.๒)	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา	
      (๑)  เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
     (๒) ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง 
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาท่ีคณะรฐัมนตรอีนมุตัิ
ตาม (๑)
     (๓) ก�าหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริม 
ให้น�ารูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้
     (๔) ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐในการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๗) ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องค�านึงถึง
อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐด้วย
     (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการตาม (๒) หรือ (๖)
     (๙)  ออกประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้
     (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือตามที ่
คณะรฐัมนตรมีอบหมายประกาศตาม (๙) นัน้ เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้
     (๑๑)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
แทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
      ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายนี ้คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ 
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความเห็น ค�าแนะน�าทางวิชาการ หรือ 
ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกอบการพจิารณาได้ตามทีเ่หน็สมควร 
(มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)
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 ๔.๓)	องค์ประชุมและการลงมติ	
     การประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการนัน้ ต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
     โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสยีง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑) 
 ๔.๔)		ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
     กฎหมายก�าหนดให้	“ส�านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	 
ท�าหน้าที่เป็น	“ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ” รวมทั้งให้มีอ�านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑)  รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     (๒)  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ 
ท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
     (๓)  จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
     (๔)  พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา และน�าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อ ๔.๒) (๗)
     (๕)  เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องในระบบเกษตร 
พันธสัญญา และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๔)
  ๔.๕)	การประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้กระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายนีห้รอืมพีฤตกิรรมเอาเปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่อย่างไม่เป็นธรรม
     ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้และผลของคด ี
ถึงที่สุดแล้วหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู ่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรม 
เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
ประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศก�าหนด
     ทัง้นี ้ถ้าการด�าเนนิการดงักล่าวเป็นการด�าเนนิการโดยสจุรติ กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการ ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้องนัน้ไม่ต้องรบัผดิแม้ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บคุคลใด เว้นแต่จะพสิจูน์ 
ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืเป็นการกระท�าโดยประมาท 
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๕)
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๕)	ระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๒, มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๘)
 ๕.๑)	ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร (ส่วนที ่๑, มาตรา ๑๖ ถงึมาตรา ๑๙) 
     กฎหมายก�าหนดให้ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรท่ีประสงค ์
จะประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพนัธสัญญาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านกังาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ เพื่อให้มีการจัดท�า
ทะเบียนผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
โดยต้องจัดท�าและเผยแพร่ในระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสื่ออื่นที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องด�าเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง (มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๗) 
     ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการ
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา กฎหมายก�าหนดให้ต้องแจ้งเป็น
หนงัสอืต่อส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ทั้งนี้ 
การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิกนิติบุคคล 
ที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา	ไม่ว่าจะมีการแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 
๓๐	วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือไม่	
ก็ไม่มีผลให้สญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาสิน้สดุลง (มาตรา ๑๘ ถงึมาตรา ๑๙)
 ๕.๒)	การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๒๐ 
ถึงมาตรา ๒๘)
     ๕.๒.๑)	ขั้นตอนการด�าเนินการก่อนการท�าสัญญา	
	 	 	 			 	 	 	 	 ก่อนการด�าเนินการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
กฎหมายก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องจัดท�าเอกสารส�าหรับการ
ชีช้วนและร่างสญัญาให้เกษตรกรผูเ้ข้าท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาทราบ
เป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับการ 
ชี้ชวนและต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�านักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกบ็ไว้เพือ่ใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบด้วย จ�านวน  
๑ ชุด โดยเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวนั้น	อย่างน้อยต้องมีข้อความหรือ 
ค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและเข้าท�าสัญญา	ดังต่อไปนี้
          (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร
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          (๒) ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน คุณภาพ ตลอดจน
ประมาณการของจ�านวนหรือปริมาณของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
ทีจ่ะท�าการผลิตหรอืบรกิารตามสัญญา ระยะทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร ประมาณการระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระ
ความเสี่ยงที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน
          (๓) ข ้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือ
บรกิารทางการเกษตรทีเ่กีย่วข้องตามสญัญาและให้รวมถงึข้อมลูเกีย่วกบัคณุภาพ 
มาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
ตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
          (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
         ทั้งนี้ กฎหมายให้ถือว่าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยสัญญาที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ากับเกษตรกร หากข้อความใดในสัญญาขัดหรือแย้ง 
กบัข้อความในเอกสารส�าหรบัการชีช้วนให้ตคีวามไปในทางทีเ่ป็นคณุแก่เกษตรกร 
(มาตรา ๒๐)
   	 	 ๕.๒.๒) รูปแบบของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
          สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�าเป็นหนังสือ	 
ใช้ข้อความภาษาไทยท่ีเข้าใจง่าย	หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบาย 
ประกอบ	และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้
          (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ 
ท�าสัญญา
          (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภท
ของการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร และคุณภาพของผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร
          (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ
ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
          (๔) รายละเอยีดของสถานทีผ่ลติผลติผลหรอืบรกิารทางการ
เกษตร โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว
          (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
          (๖) ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตร หากมีการก�าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�าหนดให้
ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะก�าหนดอย่างไร และใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด ในกรณี
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ที่เป็นสัญญาบริการทางการเกษตรต้องก�าหนดค่าตอบแทนและวิธีการค�านวณ 
ค่าตอบแทนให้ชัดเจน
           (๗) วันและสถานที่ในการส่งมอบผลิตผลหรือบริการ 
ทางการเกษตรและการช�าระเงิน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงินก่อนการ 
ส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ
           (๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุ 
สุดวิสัย หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา
           (๙) กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องในขัน้ตอนของการผลติ
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด
          (๑๐) ผู ้รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและ 
ความเสี่ยงทางการค้าในกรณีท่ีผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได ้
ตามราคาที่ก�าหนดไว้
          (๑๑) การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
          (๑๒) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
          (๑๓) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
           ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
มีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันท�าสัญญา (มาตรา ๒๑)
     ๕.๒.๓)	สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของเกษตรกร	
          ในกรณีที่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีจัดท�าขึ้นนั้น
ไม่มีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๕.๒.๒)	กฎหมายก�าหนดให้เกษตรกร 
มสีทิธเิลอืกว่าจะให้เพิม่ความในสัญญาให้ครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ	๕.๒.๒) 
และให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป	หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น โดยเกษตรกร
ต้องใช้สิทธิเลือกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ท�าสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผล
ทางการเกษตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้สัญญาใช้บังคับต่อไป  และในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว  
กฎหมายไม่ตัดสิทธเิกษตรกรในการเรยีกร้องค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนความเสยีหาย 
ทีเ่กดิขึน้จากการเตรยีมการหรอืการด�าเนนิการตามสญัญาโดยสจุรติ (มาตรา ๒๒)
          ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรหรอืเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพนัธสัญญา
ก่อนสิน้ก�าหนดระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา	เนือ่งจาก	(๑)	สภาพของพ้ืนที ่
ที่ท�าการผลิตผลิตผล	 (๒)	บริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตร 
พันธสัญญา	หรือ	 (๓)	 ภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะได้มีการตกลงก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (มาตรา ๒๗)
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     ๕.๒.๔)	การก�าหนดแบบของสัญญาท่ีกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม	หรือสิ่งแวดล้อม
         ในกรณีที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจม ี
ผลกระทบอย่างส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานั้นต้องท�าตามแบบที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด	 ซึ่งแบบของสัญญาดังกล่าวอย่างน้อย 
คณะกรรมการต้องก�าหนดสิทธ	ิหน้าที่	และความรับผิดของคู่สัญญาให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้การก�าหนดแบบของสญัญาดงักล่าวย่อมไม่มผีลกระทบกบัสญัญา
ที่คู่สัญญาได้จัดท�าขึ้นก่อนวันที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ (มาตรา ๒๓)
         แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญา 
ไม่เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศก�าหนดในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญ 
ให้ถือว่าสัญญาส ่วนนั้นไม ่มีผลใช ้บังคับและให ้น�าความตามแบบที่ 
คณะกรรมการก�าหนดมาใช้บงัคบัแทน รวมท้ัง ไม่ตัดสทิธิเกษตรกรในการเรยีกร้อง 
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ 
ด�าเนินการตามสญัญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (มาตรา ๒๔)
     ๕.๒.๕)	บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	
          กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
แบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการ 
อ่ืนใดเพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามกฎหมายน้ี โดยในกรณีท่ีมกีารท�าสญัญาดังกล่าว กฎหมายให้ถอืว่าสญัญานัน้
เป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (มาตรา ๒๕)
     ๕.๒.๖)	ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ไม่มีผลใช้บังคับในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา
         กฎหมายให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงือ่นไขใดในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาดังต่อไปนี้	ไม่มีผลใช้บังคับ
          (๑) ข้อตกลงที่บังคับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุ์พืชหรือ
พนัธุส์ตัว์ อาหาร ยา และปัจจยัการผลติ สารเคม ีเครือ่งมอื อุปกรณ์ หรอืสิง่ทีต้่อง
น�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ ที่ไม่มีคุณภาพ ตามที่
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา หรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา หรือ
ที่ไม่มีฉลาก หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก�าหนด
         (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรต่อเกษตรกรในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว์ อาหาร ยา สารเคม ีเครือ่งมอื อปุกรณ์ ปัจจัย
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การผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ  
แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา
         (๓) ข้อตกลงหรอืเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้มกีารจ�าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัย์สนิ หรอืสทิธใิด ๆ  ของเกษตรกรให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรภายหลงั 
จากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา
         (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญา
แม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
         (๕) ข้อตกลงท่ีให้สทิธิผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรในการ
บอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ
         (๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือก�าหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระ 
เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่ก�าหนดไว้ในเวลาที่ท�าสัญญา
         (๗) ข้อตกลงทีก่�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยท่ีเกษตรกรได้รบั
จากทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร
         (๘) ข้อตกลงท่ีก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ 
ค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว
         (๙) ข้อตกลงท่ีมีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติ
หรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศ 
ก�าหนด (มาตรา ๒๖)
      ๕.๒.๗)	ความเป็นโมฆะของสัญญา
	 									 	 	 	 ข้อสัญญาใดท่ีมใิห้น�าบทบญัญติัแห่งกฎหมายนีไ้ปใช้บงัคบั
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน	กฎหมายก�าหนดให้ข้อสญัญานัน้เป็นโมฆะ (มาตรา ๒๘)

๖)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	(หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๗)
  ๖.๑)	การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                           
     เมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท กฎหมาย
ก�าหนดให้คูส่ญัญาท้ัง ๒ ฝ่ายเข้าสูก่ระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามท่ีบัญญตัไิว้
ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
หรือน�าคดีไปสู่ศาลได้ โดยการให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทยื่นค�าร้องต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท (มาตรา ๒๙)
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  ๖.๒)	คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
      ๖.๒.๑)	ท่ีมาและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาท
กรุงเทพมหานคร
          กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรงุเทพมหานคร”	ประกอบด้วย ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ทนส�านกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์ ผูแ้ทนกระทรวง
ยตุธิรรม ผูอ้�านวยการเขตกรงุเทพมหานครในท้องท่ีท่ีมข้ีอพพิาท และผูท้รงคณุวฒุิ
ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการเกษตรหรอืการบรหิารธุรกจิ ซึง่ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้แทน 
ส�านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร (มาตรา ๓๐)
      ๖.๒.๒)	ท่ีมาและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
ประจ�าจังหวัด
          กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ อยัการ
จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นายอ�าเภอ 
ในท้องทีท่ีม่ข้ีอพพิาท และผูท้รงคณุวฒุซิึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการเกษตร
หรือการบริหารธรุกจิซึง่ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้จ�านวนไม่เกนิ ๓ คน เป็นกรรมการ 
โดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๓๑)
      ๖.๒.๓)	วาระการด�ารงต�าแหน่งและพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 
          กฎหมายก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖.๒.๑) 
และ ๖.๒.๒) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกนั
เกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘ และมาตรา ๓๒)
      ๖.๒.๔)	องค์ประชุมและการลงมติ	
          การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑) และ ๖.๒.๒) นั้น 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
         โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนน
กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๒)
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 ๖.๓)	กรณีเกิดข้อพิพาทหลายพื้นที่	
      ในกรณีท่ีพื้นท่ีในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตาม
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒ จังหวัด
ขึ้นไป กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดที่พื้นที่ 
ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรท่ีมีข้อพิพาทส่วนใหญ่ต้ังอยู ่
เป็นผูด้�าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับอ�านาจในการพิจารณาของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้
เป็นประการอื่น
      ส�าหรบักรณทีีม่ข้ีอพพิาทในการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรรายใดรายหนึ่งกับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกัน 
และคูส่ญัญาร้องขอให้มกีารรวมกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท กฎหมายก�าหนดให้
น�าความดังกล่าวในข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย (มาตรา ๓๓)
  ๖.๔)	กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท
	 	 	 	 	 ๖.๔.๑)	ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจพิจารณา 
ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีนงัสอื
แจ้งให้คู่สัญญาทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
ในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันนับแต่วันที ่
ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา ๓๔)
          ทั้งนี้ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคล 
ทีเ่กีย่วข้องมาให้ถ้อยค�าหรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใดเพือ่ประกอบการพจิารณา
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้ (มาตรา ๓๕)
     ๖.๔.๒)	บทต้องห้ามตามกฎหมายในระหว่างด�าเนินกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่
ประธานกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้รบัค�าร้องข้อ ๖.๑) จนถงึวันท่ีคณะกรรมการ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาทหรอืวนัทีคู่ส่ญัญาท�าสญัญาประนปีระนอม
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้คู่สัญญา
          (๑) ชะลอ ระงบั หรอืยตุกิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาจนเป็น
เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย
          (๒) ในกรณท่ีีสญัญาสิน้สดุลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลีย่
ข้อพพิาท ห้ามมใิห้คูส่ญัญากระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็นการเสยีหายแก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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          (๓) ท�าข้อตกลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญาเพื่อให้ฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงเป็นผูร้บัความเสีย่งภยั รบัภาระหรอืมหีน้าทีเ่พิม่เตมิ โดยไม่มค่ีาตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
          ในกรณีท่ีมกีารท�าข้อตกลงหรอืแก้ไขสญัญาตาม (๓) ให้ถอืว่า 
ข้อตกลงนั้นไม่มีผลใช้บังคับ (มาตรา ๓๖)
  ๖.๕)	การท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา
	 	 	 	 	 ในกรณีท่ีคู่สัญญาท้ัง	๒	ฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทจัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และ
ให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย 
ในกรณีที่คู ่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
สั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น โดยค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคู่สัญญา
ที่จะน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล และ
ในกรณทีีม่เีกษตรกรซึง่ได้รับความเสียหายจากการปฏบิติัตามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม  
กใ็ห้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีนังสอืแจ้งกรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ 
ด�าเนินการประสานงานเพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
     ในกรณทีีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิตัติามสญัญาประนปีระนอม
ยอมความ กฎหมายก�าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยืน่ค�าร้องต่อพนักงานอยัการ
ที่มีเขตอ�านาจ และให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจเพื่อให ้
ออกค�าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้น�ากฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 	 	 	 	 เมื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา  
ให้อายุความในการฟ้องคดีสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทรบัค�าร้องจนถงึวันท่ีคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาท
หรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี
     โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และการจดัท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความนัน้ กฎหมายก�าหนดให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๓๗)

๗)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด ๔, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๒)
 ๗.๑)  ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใด 
        (๑)	 ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖ 
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     (๒)	 จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้ว 
ไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามความในมาตรา ๑๘
     (๓)	 ไม่จดัท�าเอกสารส�าหรบัการชีช้วนและร่างสญัญาให้เกษตรกร
ผู้เข้าท�าสัญญาตามความในมาตรา ๒๐ 
     (๔)	 ไม่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันท�าสัญญาตามความ 
ในมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือ
     (๔)		 ฝ่าฝืนโดยแบ่งสญัญาระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร 
กับเกษตรกรหรือกระท�าการอื่นใด	 เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของ 
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนี้ตามความในมาตรา ๒๕ 
     ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๘)
 ๗.๒) 	ในระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพพิาทตามความในมาตรา	๓๖	 
นัน้	คู่สัญญาฝ่ายใดได้กระท�าการฝ่าฝืนโดยการชะลอ	ระงับ	หรือยุติการปฏิบัต ิ
หน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายตามความ 
ในมาตรา ๓๖ (๑) หรือในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทได้กระท�าการใด ๆ  ทีเ่ป็นการเสยีหายแก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมตามความในมาตรา ๓๖ (๒) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๓๙)
 ๗.๓) ในกรณีท่ีผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรอืบคุคลใดซึง่รับผดิชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรอืในกรณีท่ีบุคคล
ดงักล่าวมหีน้าทีต้่องส่ังการหรอืกระท�าการและละเว้นไม่ส่ังการหรอืไม่กระท�าการ
จนเป็นเหตใุห้นติบุิคคลน้ันกระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องรบัโทษตามท่ีบัญญติัไว้ส�าหรบั 
ความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๔๐)
 ๗.๔) ในกรณีท่ีการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบ
เกษตรพันธสัญญาใด	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือกระบวนการผลิตภายใต้
เงือ่นไขทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรก�าหนด ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร
มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย๑	เพื่อการนั้น เว้นแต่ 

๑ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดนั้น หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย.
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จะพสิจูน์ได้ว่าผลกระทบนัน้เกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั หรอืเป็นการกระทาํหรอืละเว้น
การกระทําของเกษตรกรในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกําหนด (มาตรา ๔๑)
 ๗.๕) บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ๒ 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยให้คํานึงถึงสภาพ 
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซํ้า และการป้องกัน 
มิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก
     ทัง้นี ้เมือ่ผูต้้องหาได้ชาํระเงินค่าปรบัตามจาํนวนท่ีเปรยีบเทียบภายใน 
๓๐ วนันบัแต่วันท่ีมกีารเปรยีบเทียบแล้ว ให้ถอืว่าคดีเลกิกนัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔๒)

๘) บทเฉพาะกาล
 ๘.๑)  เมือ่มปีระกาศกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการประกอบ
ธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ 
ตามความในมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรซึง่ประกอบธรุกจิ
ในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนี้
อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป แจ้งการ 
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๖ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
กําหนด (มาตรา ๔๓) 
 ๘.๒) ในวาระเริม่แรก ให้สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาํ 
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามความในมาตรา ๑๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖ (มาตรา ๔๔)
 ๘.๓) ในวาระเริ่มแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ คือ
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย
น้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามมาตรา ๖ (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
๙๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๕)

๒กฎหมายกําหนดให้ “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิเป็นกรรมการ และผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยให้มทีัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามความเหมาะสม.
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 ๘.๔) ภายใต้บังคบัข้อตกลงหรอืเงือ่นไขทีไ่ม่มผีลใช้บงัคบัในสญัญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาตามความในมาตรา ๒๖ ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง และ 
ในกรณทีีม่ข้ีอพพิาทในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ให้น�าบทบญัญตัใินหมวด ๓ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบทก�าหนดโทษตามมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับ
 ๘.๕) บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมายน้ี 
ต่อไป
 ๘.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการออกประกาศหรอืระเบยีบ
ตามกฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  
หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 

หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๑๒๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป (มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
  โดยที่มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้การตรากฎหมายที่มีผล
เป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแก่เหต ุและจะกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้ 
รวมท้ังต้องระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย และกฎหมายดงักล่าวต้องมผีล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง ดังนั้น เพื่อให้แบบการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงอาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่งตั้งให้ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
๑๔ คณะ เป็นกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�าหนดแนวทางการตรวจ
และจัดท�าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาโดยเทียบเคียงกับแนวทางการร่างกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่าแม้มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีบทบัญญัติ
ทีแ่ตกต่างจากมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ยังคงมีหลักการและสาระส�าคัญ

เรื่อง ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รตรวจและก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยให้สอดคล้อง
กับม�ตร� ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย
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จุลนิติ

ท�านองเดียวกัน เมื่อการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เคยระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจ
ในการตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคลน้ันไว้ในค�าปรารภ การร่างกฎหมาย
ทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงสมควรระบุบทบัญญัติที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้
ในค�าปรารภเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ก�าหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องระบุเหตุผล
ความจ�าเป็นในการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) จงึได้ก�าหนด
แนวทางการเขียนค�าปรารภเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยไว้ในค�าปรารภ โดยก�าหนดเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
  ส่วนทีห่นึง่ คงหลกัการเดยีวกบัการอ้างบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องน้ัน ท�านองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในช่วงที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ กล่าวคือ ก�าหนดไว้เป็นวรรคสองของค�าปรารภ
  ส่วนที่สอง เพิ่มความขึ้นเป็นวรรคสามของค�าปรารภ เพื่อระบุถึงเหตุผลความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ก็ตาม รวมทั้งระบุด้วยว่า
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราข้ึนนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ส�าหรับแนวทางในการเขียนค�าปรารภเพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาท้ังสองส่วนข้างต้น
สมควรใช้รูปแบบ ดังนี้

    โดยที่เป็นการสมควร........................................................................................................
    พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
    ..... (อธิบายเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับน้ี
ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญ) .....

121-130-MAC6.indd   122 8/19/17   9:40 AM



123

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

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ จุลนิติ

  อนึง่ หลักการเดยีวกนัข้างต้นนีจ้ะได้น�าไปใช้กบัการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และการตราพระราชก�าหนดด้วย
  กรณีกฎหมายล�าดับรอง
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นว่า เน่ืองด้วยมาตรา ๒๖ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การระบุการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแม่บทไว้ในกฎหมายล�าดับรอง เช่นเดียวกับ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับเมื่อกฎหมายแม่บทมีการระบุ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องระบุการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
แม่บทไว้ในการตรากฎหมายล�าดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอ�านาจของกฎหมายแม่บท
ในการออกกฎหมายล�าดับรองเพียงเท่านั้น
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐

เรื่อง ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติต�มบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
หนังสือ ที่ สว ๐๐๑๒/๑๘๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ตามที่บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามล�าดบั โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปนัน้ นอกจากต้องมคีณุสมบติัและ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แล้ว
ยงัต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม รวมท้ังเหตแุห่งการสิน้สดุสมาชกิภาพตามท่ีบญัญตัไิว้
ส�าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญตัไิว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมิให้น�าเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๐๑ (๗) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทีป่ฏบิตักิารตามหน้าทีแ่ละอ�านาจตามกฎหมายหรอืค�าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนท่ีเก่ียวกบั
มาตรา ๑๘๔ (๑) มาใช้บังคับ นั้น
  เพือ่ให้การปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
  (๑) บทบัญญัติที่ว่า “เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั”
ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หมายความถึงเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกต�าแหน่งหนึ่งในเวลาเดียวกันด้วยหรือไม่ และถือเป็นเหตุ
ยกเว้นทีไ่ม่น�ามาเป็นเหตส้ิุนสุดสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตติามทีม่าตรา ๑๘๔ (๑) 
บัญญัติไว้หรือไม่ อย่างไร

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
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  (๒) สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตบิางคนได้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบั
ภารกจิในด้านต่าง ๆ  ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรและส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เช่น ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ หรอืได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจศึกษาและจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สงักดัรฐัสภา จะได้รบัยกเว้นไม่น�ามาเป็นเหตสุิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผู้แทนส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่  เห็นว่า มาตรา ๒๖๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชกิวฒุสิภาโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปนัน้ นอกจากต้องมคีณุสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนั้น ในการพิจารณาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีท่�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา จงึต้องพจิารณา
จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ประกอบกบั
มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะที่บัญญัติ
ให้น�ามาใช้บังคับ
  ส�าหรับการน�าคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท�าหน้าที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มิได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่
ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ จึงต้องก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับการน�า
เหตแุห่งการส้ินสุดสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาท่ีจะน�ามาใช้บงัคบั
ในบางกรณีเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถท�าหน้าท่ีสมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ ดังที่มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้น�ามาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๘ มาใช้บังคับ โดยได้ก�าหนดข้อยกเว้น
ของการน�ามาใช้บังคับ ดังนี้
  ๑. กรณีมาตรา ๙๘ ซึ่งเป็นบทบัญญัติก�าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ก�าหนดยกเว้นไม่น�า (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
มาใช้บังคับ
  ๒. กรณีมาตรา ๑๐๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ได้ก�าหนดข้อยกเว้นของการน�าความใน (๖) มาใช้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 
๙๘ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ซึ่งจะสอดคล้องกับการยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓ 
วรรคสอง (๑) ส่วนข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) เป็นการยกเว้นเพื่อให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรฐัและในฐานะสมาชิกสภานติิบัญญตัแิห่งชาตไิปพร้อมกนัได้ โดยไม่ถกูต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ และ
มาตรา ๑๘๕ กล่าวโดยสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ยกเว้นให้สามารถด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐในขณะเดียวกันได้ ไม่ว่าจะด�ารง
ต�าแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับหรือได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในภายหลังจากวันที่
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ
  ประเด็นที่สอง เห็นว่าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญ นั้น มีข้อยกเว้นไว้
ในวรรคสองว่ามิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะอยูแ่ล้ว ถ้าการแต่งตัง้กรรมการตามทีห่ารอืเป็นการแต่งตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวกับกิจการของสภาแล้ว ย่อมอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามความในวรรคสองดังกล่าว
  อนึ่ง โดยที่ปัญหาข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นหน้าที่
และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย การที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) 
ได้พจิารณาให้ความเห็นในเรือ่งนีเ้ป็นการให้ความเหน็เบือ้งต้น เพือ่เป็นการร่วมมอืระหว่างส่วนราชการ
ส�าหรับน�าความเห็นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐

121-130-MAC6.indd   126 8/19/17   9:40 AM



127

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

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ จุลนิติ

บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐

เรื่อง อำ�น�จวินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งเกี่ยวกับก�รให้คว�มช่วยเหลือของคณะกรรมก�ร
กองทุนยุติธรรมต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๒/๒๘๑๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด
หนึง่ร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างการเตรยีมการเพือ่ร่างอนบุญัญตัิ
มีประเด็นปัญหาการตีความการด�าเนินงานของกองทุนยุติธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดในกรณีมีค�าสั่งอนุมัติ
ไม่อนมุตัใิห้ความช่วยเหลอื หรอืยตุเิรือ่งไว้แต่อย่างใด ซึง่โดยหลกัการบคุคลทีถ่กูปฏเิสธความช่วยเหลอื
ทางกฎหมายควรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยนั้นเพื่อมิให้เป็นภาระในการที่จะต้องไปฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง เพื่อความเป็นธรรม และเป็นการกลั่นกรองดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ 
ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ครัง้ที ่๓/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรมผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีมีความเห็นว่า สมควรให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดในกรณีมีค�าสั่งอนุมัติไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ หรือยุติเรื่อง
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
  ๑. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรอืคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดัได้หรอืไม่ ทัง้นี ้โดยอาศยัอ�านาจ
ตามมาตรา ๑๘ (๗)
  ๒. หากคณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมไม่มอี�านาจวนิจิฉยัอทุธรณ์ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกองทนุ
ยุติธรรมจะมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) 
ได้หรือไม่
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

จุลนิติ

  ๓. หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนค�าวินิจฉัย
ของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืฯ โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) ได้หรอืไม่  ทัง้น้ี บทบาท
ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ควรเป็นประการใด
  อนึ่ง หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามข้อ ๑ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ หรือคณะอนุกรรมการทบทวนค�าวินิจฉัยตามข้อ ๓ ก็ดี มีอ�านาจออกค�าสั่งประการใดแล้ว
เนื่องจากตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น การนับระยะเวลาเก้าสิบวันทั้งสามกรณีนี้จะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง* ได้พิจารณาข้อหารือของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (ส�านักงานปลัดกระทรวงและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจ
วนิจิฉยัอทุธรณ์ค�าสัง่ของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืหรอืคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ�าจังหวัดได้หรือไม่ และหากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่ง
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมจะมอี�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ์ หรือ
คณะอนกุรรมการทบทวนค�าวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืหรอืคณะอนกุรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวดั แทนได้หรอืไม่ อย่างไร  เหน็ว่า ค�าสัง่อนมุตั ิไม่อนมุตัใิห้ความช่วยเหลอื
หรือยุติเรื่องของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ�าจังหวัดเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรอืหน้าทีข่องผูข้อรบัความช่วยเหลอื ค�าสัง่ของคณะอนกุรรมการดงักล่าวจงึเป็นค�าสัง่ทางปกครอง
ตามบทนิยามค�าว่า “ค�าสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   แม้มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญัตว่ิา
ข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งหากก�าหนดไว้ในกฎหมายอื่นแล้วก็ให้ใช้บังคับตาม
กฎหมายอื่นนั้น โดยไม่ต้องใช้บังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  * ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาและผูท้รงคณุวฒุอิกีไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกนิเก้าคนเป็นกรรมการ ทัง้นี ้ให้คณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจากผู้ซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญในทางนติศิาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง.

บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
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แต่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้ก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์
ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบญัญตั ิมเีพยีงในระเบยีบคณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมซึง่คณะกรรมการ
กองทนุยุติธรรมได้ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเน้ือหาก็เป็นเรื่องการทบทวน
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จึงเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่ได้ก�าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอทุธรณ์หรอืโต้แย้งไว้เป็นการเฉพาะ ดงันัน้ ขัน้ตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์จึงต้องน�าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ส�าหรับกรณีตามข้อหารือนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อมีอ�านาจ
หน้าทีพ่จิารณาให้ความช่วยเหลอืผูย้ืน่ค�าขอในทกุภารกจิของกองทนุทัว่ราชอาณาจกัร และมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว บญัญตัใิห้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�า
จงัหวดัขึน้ทกุจงัหวดันอกจากกรงุเทพมหานคร เพือ่มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาให้ความช่วยเหลอืผูย้ืน่ค�าขอ
จากกองทุนเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดีและการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย จึงถือได้ว่าคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผูข้อรบัความช่วยเหลอืไม่เหน็ด้วย
กับค�าส่ังทางปกครองน้ัน ผู้ขอรับความช่วยเหลือก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ โดยยื่นค�าอุทธรณ์ต่อ
คณะอนกุรรมการผูท้�าค�าส่ังภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค�าสัง่ดงักล่าว และโดยท่ีคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงเป็นผู ้ก�ากับดูแลหรือผู ้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหน่ึงของคณะ
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดตามข้อ ๒ (๑๔)
แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมจึงเป็นผูม้อี�านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบญัญตัวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ดังน้ัน เม่ือผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัด ผู้นั้นก็สามารถใช้สิทธิ
อทุธรณ์ได้ โดยต้องยืน่อทุธรณ์ต่อคณะอนกุรรมการผูอ้อกค�าสัง่นัน้เสยีก่อน และถ้าคณะอนกุรรมการ
ดังกล่าว เหน็ด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนกใ็ห้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงค�าสัง่ทางปกครอง
แต่ถ้าไม่เหน็ด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่าจะท้ังหมดหรอืบางส่วนให้เสนอรายงานความเห็นพร้อมเหตผุล
ไปยังคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

จุลนิติ

  อนึ่ง เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่ง
ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดได้ 
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมอาจอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ กลั่นกรอง และเสนอความเห็น
เบื้องต้นต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้ 

บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น  
ได้มีการบัญญัติหลักการใหม่ ๆ และมีความส�าคัญไว้ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติของประเทศ 
ก็คือหลักการตามมาตรา ๗๗ ที่ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิก 
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนด 
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน และพงึก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรงโดยในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแก่เหตแุละจะกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้ 
รวมท้ังต้องระบเุหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย และกฎหมายต้องมผีลใช้บงัคบั
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐

131-145-MAC6.indd   131 8/19/17   9:46 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๐132

กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศ
รฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอเรือ่ง “กระบวนกำรตรำพระรำชบญัญตัติำมบทบญัญตัริฐัธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐”  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

  ระยะเริ่มแรก กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ (ตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ)
    ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า   
“ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิ
ทีต้ั่งขึน้ตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พทุธศกัรำช ๒๕๕๗ ยงัคงท�ำหน้ำที ่
รฐัสภำ สภำผูแ้ทนรำษฎร และวฒุสิภำต่อไป...” ดงันัน้ ในระหว่างทีย่งัไม่มสีภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา 
ในระบบสภาคู่ (Bicameral Legislature) ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย 
ค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาเดี่ยว (Unicameral Legislature) 
โดยกระบวนการตราพระราชบญัญตัใินระหว่างทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ�าหน้าทีร่ฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น มีสาระส�าคัญ ดังนี้

  ๑.  กระบวนกำรก่อนกำรตรำพระรำชบัญญัติ
     รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัให้มกีฎหมายว่า  
“รัฐพงึจดัให้มีกฎหมำยเพยีงเท่ำทีจ่�ำเป็น และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมำยท่ีหมดควำมจ�ำเป็นหรอื 
ไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ หรอืทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำรงชวีติหรอืกำรประกอบอำชพีโดยไม่ชกัช้ำ 
เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน และก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟัง 
ควำมคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง วเิครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกดิขึน้จำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน�ำมำประกอบ
กำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน” ซึ่งถือเป็นหลักการใหม่ในการตรากฎหมาย 
ของประเทศไทยทีไ่ม่เคยมกีารบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูฉบบัใดมาก่อน ในการนี ้หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าที่ 
และอ�านาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ได้จัดท�าแนวทาง
การจัดท�า การเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
     ๑.๑  แนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ของฝ่ำยบริหำร  
          ส�าหรับฝ่ายบริหารน้ัน ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ร่วมกันจัดท�าแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการ
ตราพระราชบญัญติั (Checklist) ให้เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และ “มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙” (เรื่องนโยบำยกำรปฏิรูปในส่วนที่เกี่ยวกับ
ฝำ่ยบริหำร) โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และมีมติ ดังนี้
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จุลนิติ

          ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีส่�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรร่ีวมกับส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดท�าขึ้น และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
          ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัต ิ
(Checklist) ทีส่�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาปรบัปรงุขึน้ เพือ่ให้ 
เป็นไปตามแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่องนโยบายการปฏิรูป 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัฝ่ายบรหิาร) โดยให้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ 
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
     ๑.๒  แนวทำงกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ของฝ่ำยนิติบัญญัติ
          ส�าหรับในกรณีของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
         ๑) แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  
(ในชั้นเสนอร่างพระราชบัญญัติ)
               ๑.๑) ท่ีประชุมเห็นควรมอบหมายให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจสอบร่างกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�า
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ซึ่งคณะรัฐมนตร ี
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ หากพบว่ายังมีการด�าเนินการไม่ครบถ้วนให้งดเว้นการรับ
ร่างกฎหมายฉบับนั้นไว้ก่อน
                 กรณีที่หน่วยงานหรือผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ยืนยันว่าได้ด�าเนินการ 
ครบถ้วนแล้ว ให้หน่วยงานหรือผู ้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ท�าหนังสือรับรองชี้แจงต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้บรรจุวาระ ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจน�าเข้าหารือ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติว ่าสมควรจะด�าเนินการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไร
              ๑.๒) ให้แจ้งคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(ปนช.) เพือ่ทราบถึง 
ข้อปฏิบัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องน้ี เพื่อช่วยด�าเนินการตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะเสนอต่อสภาเป็นไปตามหลักการของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่
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         ๒) แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอก่อนวันบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยังอยู่ในขั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
               ๒.๑) ทีป่ระชุมเหน็ควรให้ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ ในข้อ ๑)
              ๒.๒) กรณีที่พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าว ให้ส�านักงานมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อพิจารณาด�าเนินการให้ถูกต้อง 
ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ ดังกล่าวต่อไป
                ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการอาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไป 
พลางก่อนก็ได้ และเมื่อได้รับข้อมูลการด�าเนินการตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ จากส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องกลับมาครบถ้วนแล้ว ก็ให้คณะกรรมาธิการน�าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง
            ๒.๓) ร่างพระราชบัญญัติน้ีเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้น�าเข้า 
คณะกรรมการตรวจพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีอ่ยูใ่นวงงานของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิพือ่พจิารณาด้วย
          ๓) การตรวจสอบเอกสารร่างพระราชบญัญติัทีเ่สนอให้สภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา
                    ๓.๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
                (๑) บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
                (๒)  ร่างพระราชบัญญัติ
                (๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
                (๔)  ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
                (๕) เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย
                 (๕.๑) การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
                 (๕.๒)  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
                 (๕.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
                (๖) เอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น 
ร่างพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัย์ต้องมบีญัชรีายชือ่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิ และแผนที่
ท้ายพระราชบัญญัติด้วย
             ๓.๒) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
                (๑)  รายชื่อสมาชิกผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
ตามมาตรา ๑๓๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 (๒)  บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
                 (๓)  ร่างพระราชบัญญัติ
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                 (๔) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
                 (๕)  ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
                 (๖) เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย
                  (๖.๑) การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
                  (๖.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
                  (๖.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
             ๓.๓) กรณีร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
                 (๑)  รายชือ่ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงหมืน่คน ตามมาตรา ๑๓๓ 
(๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 (๒)  บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ
                 (๓)  ร่างพระราชบัญญัติ
                 (๔)  บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
                 (๕)  ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี)
                 (๖)  เอกสารการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
                  (๖.๑) การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์
ผลกระทบ (Checklist)
                  (๖.๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
                  (๖.๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ
          หมำยเหตุ : หากหน่วยงานใดไม่ด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ให้ส�านกังานเลขาธิการวุฒสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านักงานเลขาธิการสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด�าเนินการดังกล่าว แต่หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องยืนยันว่า 
ได้ด�าเนนิการดงักล่าวแล้ว ให้น�าความกราบเรยีนประธานสภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิพือ่พจิารณาวินจิฉยัว่า 
เป็นการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วหรือไม่

  ๒.  ผู้มีสิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ บัญญัติให้บุคคลดังต่อไปน้ีมีสิทธิเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติ
     ๑)  คณะรัฐมนตรี
     ๒)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
     ๓)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓  
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
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    ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค�ารับรองของนายกรัฐมนตรี
     ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) กำรตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบกำรบังคับ
อนัเก่ียวกบัภำษหีรอือำกร (๒) กำรจดัสรร รบั รกัษำ หรอืจ่ำยเงนิแผ่นดนิ หรอืกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยของแผ่นดนิ (๓) กำรกู้เงิน กำรค�ำ้ประกนั กำรใช้เงนิกู ้หรอืกำรด�ำเนนิกำรท่ีผกูพนัทรพัย์สนิ
ของรัฐ หรือ (๔) เงินตรำ

  ๓.  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
    การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้กระท�าเป็น ๓ วาระ ตามล�าดับ ดังนี้
    วำระทีห่นึง่ เป็นการพจิารณาลงมตว่ิาจะรบัหลกัการหรอืไม่รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตันิัน้ 
หากสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับใดให้พิจารณาต่อไปในวาระที่สอง หากมีมต ิ
ไม่รับหลักการให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นตกไป
     เพือ่ประโยชน์แก่การพจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิสภาจะให้คณะกรรมาธกิารพจิารณาก่อน
รับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึง 
คณะกรรมาธิการ ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท�านองเดียวกัน 
หลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ 
หรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
    วำระทีส่อง เป็นการพจิารณาในเน้ือหาของร่างพระราชบญัญตั ิโดยแบ่งเป็น ๒ ขัน้ตอน ดงันี้ 
     ขั้นตอนแรก กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติโดยคณะกรรมำธิกำร 
      ๑)  คณะกรรมำธกิำรสำมญัประจ�ำสภำหรอืคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั โดยปกตกิารพจิารณา
ร่างพระราชบญัญตัจิะกระท�าโดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้ โดยสภาจะมอบหมายให้คณะกรรมาธกิาร
สามัญประจ�าสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 
     ๒)  คณะกรรมำธกิำรเตม็สภำ การพจิารณาโดยกรรมาธกิารเตม็สภาน้ันจะกระท�าได้ต่อเมือ่ 
สมาชกิเสนอญตัตโิดยมผีูร้บัรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และทีป่ระชมุสภาอนุมตั ิการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมสภาประกอบกันเป็นกรรมาธิการ และ
ประธานสภามีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธกิาร ซ่ึงการพจิารณาโดยกรรมาธกิารเตม็สภา เป็นทัง้การ 
พิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของสภาในวาระที่สองเรียงล�าดับมาตรารวมกันไป
    เมือ่คณะกรรมาธกิารได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิสรจ็แล้ว ให้เสนอร่างพระราชบญัญตันิัน้  
โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิม่เติม พร้อมทัง้รายงานต่อประธานสภา รายงานนัน้อย่างน้อยต้องระบวุ่า
ได้มหีรอืไม่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิในมาตราใดบ้าง และถ้ามกีารแปรญตัต ิมติของคณะกรรมาธิการเก่ียวด้วย 
ค�าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค�าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็น
ของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต ให้บันทึกข้อ
สังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ขั้นตอนที่สอง กำรพิจำรณำเรียงล�ำดับมำตรำ
     ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณา 
เริม่ต้นด้วยชือ่ร่าง ค�าปรารภ แล้วพจิารณาเรยีงตามล�าดบัมาตรา และให้สมาชกิอภปิรายได้เฉพาะถ้อยค�า 
หรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค�าแปรญัตติหรือ 
การสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค�าแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวน 
ความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
     การพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล�าดับมาตรา 
ทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่ประธานสภาเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล�าดับ
มาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจงึย้อนกลบัไปลงมตทิลีะมาตราในภายหลงักไ็ด้ ในกรณเีช่นว่านี ้ประธานสภา 
อาจก�าหนดให้ลงมตใินมาตราใดหรอืในประเดน็ใดก่อนกไ็ด้ ในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีเ่ป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล�าดับมาตราที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย 
     เม่ือได้พิจารณาจนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการ
พิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจาก 
เนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่าเน้ือความในร่างน้ันมีความผิดพลาด 
หรือมีความจ�าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเน้ือความในร่างน้ัน ให้ประธานสภาหารือ 
ที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณาทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความ 
ในร่างนั้นได้
     วำระที่สำม กำรลงมติ
     การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายหรอืไม่ ซึง่การพจิารณาในวาระน้ีจะไม่มกีารอภปิราย ถ้าสภาลงมตใินวาระทีส่ามว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง 
นายกรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีที่สภาลงมติว่าไม่สมควรประกาศ 
ร่างพระราชบัญญัติใช้เป็นกฎหมาย ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
     ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามว่าสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายมคีวำมผดิพลำด และสมควรได้รบักำรพจิำรณำทบทวนอกีครัง้ ประธานสภา 
อาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ให้น�าร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ด�าเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนำยกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้ำ 
ทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย การขอปรึกษาหรือญัตตินั้น ต้องระบุ 
ประเด็นและเหตุผลที่จะขอน�ากลับมาทบทวนให้ชัดเจน การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�าได ้
เท่าที่จ�าเป็น และให้กระท�าในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา
  ๔.  กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วย
รฐัธรรมนญูของร่างพระราชบญัญตัติามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๘ โดยมสีาระส�าคัญ 
ดังนี้
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

     ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน�ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพ่ือ 
พระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธย
     (๑) หำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวน
สมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียูเ่หน็ว่าร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมข้ีอควำมขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู หรอื 
ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาต ิแล้วให้ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตส่ิงความเหน็น้ันไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยั และ
แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
     (๒) หำกนำยกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ 
รฐัธรรมนูญ หรือตรำขึน้โดยไม่ถูกต้องตำมบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญู ให้ส่งความเหน็เช่นว่าน้ันไปยงั 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
     ในระหว่ำงกำรพจิำรณำวนิจิฉัยของศำลรฐัธรรมนญู นำยกรฐัมนตรจีะน�ำร่ำงพระรำชบญัญตัิ 
ดังกล่ำวขึน้ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยเพือ่พระมหำกษตัรย์ิทรงลงพระปรมำภไิธยมไิด้ ถ้าศาลรฐัธรรมนญู 
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
เป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แต่ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งนัน้ไม่เป็นสาระส�าคญั ให้ข้อความทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญน้ันเป็นอันตกไป  
และให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

 ๕.  กำรน�ำรำ่งพระรำชบัญญัติขึ้นทูลเกล้ำฯ
     ร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้รบัความเหน็ชอบของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิล้ว ให้นายกรฐัมนตรี
รอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีการส่ง 
ความเหน็ให้ศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัตามมาตรา ๑๔๘ ให้น�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วนั 
นับแต่วันพ้นก�าหนดดังกล่าว
     ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง 
สภานติบิญัญติัแห่งชาติ หรอืเม่ือพ้น ๙๐ วนัแล้วมไิด้พระราชทานคนืมา สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตจิะต้อง 
ปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิล้ว ให้นายกรฐัมนตรี
น�าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหน่ึง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรง 
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน�าพระราชบัญญัตินั้นประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษาใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้เสมอืนหนึง่ว่าพระมหากษตัรย์ิได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว 
     ในการนี ้เพือ่ให้ทราบถงึกระบวนการตราพระราชบญัญตัติามบทเฉพาะกาลทัง้ระบบ ขอให้ 
พจิารณาจาก “แผนภมูแิสดงกระบวนกำรตรำพระรำชบญัญตัติำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย  
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ (ในระหวำ่งที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท�ำหนำ้ที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และ
วุฒิสภำ ตำมบทเฉพำะกำล)” โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

    ระยะที่สอง กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ (ตำมบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ) 
     รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้บญัญตักิระบวนการตราพระราชบญัญตัไิว้ ดงัต่อไปนี้ 
    ๑.  กระบวนกำรก่อนกำรตรำพระรำชบัญญัติ
          ส�าหรับกระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติตามบททั่วไปน้ัน จะต้องด�าเนินการ 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีลักษณะท�านองเดียวกับ
กระบวนการก่อนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาลดังกล่าวมาแล้ว
         ๒.  บุคคลผู้มีสิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ คือ
                  (๑)  คณะรัฐมนตรี 
       (๒)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
        (๓)  ผูมี้สิทธิเลือกต้ังจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชือ่เสนอกฎหมายตามหมวด ๓  
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย
    ๓.  กำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติ
       ร่างพระราชบญัญตัจิะตราขึน้เป็นกฎหมายได้กแ็ต่โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของ “รฐัสภำ” 
โดยรัฐสภาประกอบด้วย “สภำผู้แทนรำษฎร” และ “วุฒิสภำ” ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติจะมีผล 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้
        ๓.๑ กำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติของสภำผู้แทนรำษฎร
             การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็น ๓ วาระ ดังนี้
             วำระที่หนึ่ง เป็นการพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใด ให้สภาพิจารณา 
ตามล�าดับต่อไปเป็นวาระที่สอง แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไป 
             วำระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ โดยสภาจะให้ 
คณะกรรมาธิการสามญัหรอืคณะกรรมาธกิารวสิามญัเป็นผูพ้จิารณากไ็ด้ หรอืในบางกรณอีาจจะพจิารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ
             ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภา
พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค�าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตราและให้สมาชิกอภิปรายได้ 
เฉพาะถ้อยค�าหรอืข้อความทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืผูแ้ปรญตัตทิีม่กีารสงวนค�าแปรญตัต ิหรอืกรรมาธกิาร
ที่มีการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทีเ่ป็นการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเดมิให้พจิารณาเรยีงล�าดบัมาตราทีไ่ด้แก้ไขเพิม่เตมิในกฎหมายเดมิด้วย 
             วำระทีส่ำม ให้สภาลงมตใินวาระทีส่ามว่าเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบโดยไม่มกีารอภปิราย 
ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่สามไม่เห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
             เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว  
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา  
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       ๓.๒ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของวุฒิสภำ
             วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน 
ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก�าหนดวัน 
ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ระยะ
เวลาดังกล่าวนี้ ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ในร่างพระราชบัญญัตินั้น
             ส�าหรบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภาให้กระท�าเป็น ๓ วาระ ตามล�าดบั  
ดังนี้
             วำระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณาหรือ
ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
             วำระที่สอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง 
หรือกรรมาธิการเต็มสภา ตามปกติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง  
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท�าได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ  
ในกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งน้ัน วุฒิสภาจะมอบหมายให้ 
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้
             ในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิีค่ณะกรรมาธิการพจิารณาเสรจ็แล้ว ให้วฒุสิภา 
พจิารณาเริม่ต้นด้วยช่ือร่าง ค�าปรารภ แล้วพจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา และให้อภปิรายได้เฉพาะถ้อยค�า 
หรอืข้อความทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืทีผู่แ้ปรญตัตสิงวนค�าแปรญตัต ิหรอืทีก่รรมาธกิารสงวนความเหน็ไว้ 
ทัง้นี ้เว้นแต่ทีป่ระชมุวฒุสิภาจะได้ลงมตเิป็นอย่างอ่ืน เมือ่ได้พจิารณาจนจบร่างแล้ว ให้วุฒสิภาพจิารณา
ทัง้ร่างเป็นการสรปุอกีครัง้หนึง่ และในการพจิารณาครัง้นีส้มาชกิอาจขอแก้ไขเพิม่เตมิถ้อยค�าได้ แต่จะขอ 
แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่
             วำระที่สำม การลงมติ 
             เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
             (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑๑

             (๒)  ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ยบัยัง้ร่างพระราชบญัญตัน้ัินไว้ก่อน
และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค�าแนะน�า
และยินยอมของรัฐสภา
  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและร่างพระราชบญัญตั ิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแล้ว  
ให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย และเมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้”.
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             (๓)  ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมน้ันไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด�าเนินการต่อไปตาม 
มาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�านวน 
เท ่ากันตามที่สภาผู ้แทนราษฎรก�าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ 
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑  
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ 
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
             ในการนี ้สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบญัญตัทิีต้่องยบัยัง้ไว้ขึน้พจิารณาใหม่
ได้เม่ือพ้น ๑๘๐ วันนบัแต่วันทีวุ่ฒิสภาส่งร่างพระราชบญัญตัน้ัินคนืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรส�าหรบักรณี
ที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการยับยั้งตามมาตรา๑๓๗ (๒)๒ หรือ ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส�าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)๓

             ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรลงมตยินืยนัร่างทีผ่่านการพจิารณาจากสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
ร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
             ในกรณีร่างพระราชบญัญตัทิีต้่องยบัยัง้ไว้นัน้เป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ 
ที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ (๒) บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
       ฯลฯ   ฯลฯ
  (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร
       ฯลฯ   ฯลฯ”
 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ (๓) บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
       ฯลฯ   ฯลฯ
  (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก 
แห่งสภานัน้ ๆ มจีานวนเท่ากนัตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรก�าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธกิารร่วมกนัเพือ่พจิารณาร่างพระราชบญัญตันิัน้  
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาท้ังสอง 
ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด�าเนินการต่อไป ตามมาตรา ๘๑ 
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไว้ก่อน
       ฯลฯ   ฯลฯ”.
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  ๔.  กำรตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
      รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บญัญตัเิก่ียวกับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติไว้ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
      ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน�ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อ 
พระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธยตำมมำตรำ ๘๑
      (๑) หำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำรวมกัน 
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๑๐ ของจ�ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภำ เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นน้ัน 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
      (๒) หำกนำยกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญูหรอืตรำขึน้โดยไม่ถกูต้องตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู ให้ส่งความเหน็เช่นว่านัน้ไปยงั 
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วินจิฉยั และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒุสิภาทราบโดยไม่ชักช้า
      ในระหว่างการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู นำยกรฐัมนตรจีะน�ำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ
ดังกล่ำวขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย ์ทรงลงพระปรมำภิไธยมิได ้  
ถ้าศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัว่าร่างพระราชบญัญตัน้ัินมข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรอืตราขึน้โดย
ไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคญัให้ร่างพระราชบญัญตันิัน้
เป็นอันตกไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แต่มิใช่สาระส�าคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ันเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี 
ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

 ๕.  กำรน�ำรำ่งพระรำชบัญญัติขึ้นทูลเกล้ำฯ
    ร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแล้ว ให้นายกรฐัมนตรรีอไว้ ๕ วัน นบัแต่ 
วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
ให้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก�าหนดดังกล่าว
    ร่างพระราชบัญญตัใิด พระมหากษัตรย์ิไม่ทรงเหน็ชอบด้วยและพระราชทานคนืมายงัรฐัสภา 
หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน  
ให้นายกรัฐมนตรีน�าพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
    ในการนี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบททั่วไปทั้งระบบ ขอให้
พิจารณาจาก “แผนภมูแิสดงกระบวนกำรตรำพระรำชบญัญตัติำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐” โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
  กล่าวโดยสรปุ “พระราชบัญญัต”ิ น้ัน เป็นกฎหมายทีพ่ระมหากษัตรย์ิทรงตราขึน้โดยค�าแนะน�า 
และยนิยอมของรฐัสภา ซึง่พระราชบญัญตัน้ัินสามารถทีจ่ะก�าหนดเน้ือหาสาระส�าคญัได้อย่างกว้างขวาง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะตราขึ้นใช้บังคับได้เฉพาะ
เรือ่งทีร่ฐัธรรมนญูได้บญัญตัหิลกัการและสาระส�าคญัเอาไว้เท่านัน้ อย่างไรกต็ามในการตราพระราชบญัญตัิ
ขึ้นใช้บังคับนั้นจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ และเน้ือหาของพระราชบัญญัติต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทัว่ไป และไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีน่ึงหรอืแก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  
พระราชบัญญัติจึงเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด
ในระบบกฎหมายของประเทศไทย  
  ดังนั้น ในการตราพระราชบัญญัติที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ ก็มิได้หมายความว่า
องค์กรฝ่ายนติิบญัญติัจะตราพระราชบญัญตัขิึน้ใช้บงัคบัได้ตามอ�าเภอใจ แต่จะต้องตราพระราชบญัญตั ิ
ที่ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติกลไกในการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่า 
ฝ่ายนติบิญัญตัใิช้อ�านาจในการตราพระราชบญัญตัทิีก่ระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อคุ ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ�านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ  
ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจรัฐซึ่งถือเป็นหลักการส�าคัญประการหนึ่งของการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประเทศไทยยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปกครองประเทศมาตลอดระยะเวลา ๘๕ ปี นับแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวที สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน  
พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖

“ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดี และยินดีที่จะกระทำาความดีโดยศรัทธา

มั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำาลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำาความดีมาก่อน 

หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง

ของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำาทุกสิ่งอย่างด้วยความดีดังนี้ 

ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำาคัญยิ่ง

สำาหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน”
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 ในบรรดาประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร	 (Written	 Constitution)	 นั้น
สถานะของรัฐธรรมนูญตามล�าดับศักดิ์แห่งกฎหมายย่อมเป็นไปตาม	 “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ”	หรือตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม	 (Supremacy	 of	 the	 Constitution)	 กล่าวคือ	
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอันเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวง	 และเป็นฐานท่ีมา
และกติกาแห่งการใช้อ�านาจรัฐ	ดังนั้น	หากปรากฏว่ากฎหมายหรือการกระท�าใด	ๆ	โดยองค์กรของรัฐ
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วย่อมไม่อาจใช้บังคับได	้๑

	 อย่างไรก็ดี	 รัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง	 ต่อมาเมื่อกาลเวลาล่วงไปอาจท�าให้
บทบญัญตัทิีบ่ญัญตัไิว้เดมินัน้ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
หรอือาจไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในอกียคุสมยัหนึง่	ดงันัน้	รฐัธรรมนญูเองจงึได้ก�าหนด
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้	๒	แต่หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
จะมีกระบวนการพิเศษที่มีความแตกต่างจากการแก้ไขพระราชบัญญัติ	 เพ่ือให้รัฐธรรมนูญมั่นคงถาวร
และมีเสถียรภาพ	 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีระดับความยากง่ายในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่จะมีการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไร
	 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	อนัเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั
ของประเทศไทยเรานั้น	 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	 ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕	และมาตรา	๒๕๖	ซึ่งได้มีการเพิ่มหลักการใหม่	ๆ	เกี่ยวกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นด้วยกัน	 และได้มีนักวิชาการบางฝ่ายได้มีความเห็นว่า

 ๑	 ปูนเทพ	 	 ศิรินุพงศ์,	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ตุลาการ,	(รายงานการวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและสัมมนา	คณะนิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๕),	หน้า	๑.
 ๒	กาญจนารตัน์		ลวีโิรจน์, สารานกุรมรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวดรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย เรื่อง ๔ การจัดท�าและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ,	(กรุงเทพ	:	องค์การค้าของคุรุสภา,	๒๕๔๔),	น.	๓๙.

หลัก เกณฑ ์ แล ะ วิธีการแก ้ ไ ข เพิ่ ม เติม
รัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐
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พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

จุลนิติ

หลกัเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัน้ันเป็นรปูแบบทีก่�าหนดไว้
เพื่อท�าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระท�าได้ยาก	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความกระจ่างและความรู้ความเข้าใจว่า
รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนันัน้ได้วางหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญเอาไว้อย่างไร	
เมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แล้ว
ทางคอลมัน์มุมสะท้อนความคดินติิบัญญตัจึิงใคร่ขอน�าเสนอในประเดน็กรณศีกึษาในเรือ่งดงักล่าว		ดงันี้

๑. หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไว้ในหมวด	๑๕	การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	มาตรา	๒๙๑	โดยมสีาระส�าคัญ
ดังนี้
 (ก) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ(มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง)
	 	 	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก	
	 	 	 (๑)	 คณะรัฐมนตรี
	 	 	 (๒)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
	 	 	 (๓)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภามจี�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ
	 	 	 (๔)	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   ข้อพิจารณา
	 	 	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ได้บัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	โดยเพิ่มสิทธิให้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	
เข้าชื่อเพื่อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้	 ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	เป็นครั้งแรก	๓	

 (ข) ลกัษณะของญตัตขิอแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู (มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง และ (๒))
	 	 	 ในการใช้สิทธิเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิ
เสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยมีข้อจ�ากัด
ห้ามเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

 ๓	รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๓๖/๒๕๕๐	(เป็นพิเศษ)	วันพฤหัสบดีที่	๒๘	มิถุนายน	พุทธศักราช	
๒๕๕๐,	 อ้างถึงใน	 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๕๐,	 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึก
เจตนารมณ์	จดหมายเหตุ	และตรวจรายงานการประชุม	สภาร่างรัฐธรรมนูญ,	๒๕๕๐	หน้า	๒๘๕.
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   ข้อพิจารณา
	 	 	 การก�าหนดหลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐั	จะกระท�ามไิด้	น้ัน	
เป็นรูปแบบของการก�าหนดให้บทบัญญัติหรือหลักการบางเรื่องของรัฐธรรมนูญน้ันไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้	 ซึ่งในทางทฤษฎีเรียกบทบัญญัติลักษณะนี้ว่า	“บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร์” 
(eternity	clause,	absolute	entrenchment,	Ewigkeitsklausel)	ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวได้บัญญัติขึ้น
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	๔

 (ค) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๒๙๑ (๓) ถึง (๗))
	 	 	 ในส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
ได้ก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาเป็น	๓	วาระ	ดังนี้
   วาระที่หนึ่ง	 เป็นการพิจารณาขั้นรับหลักการ	 ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเป ิดเผย	 และต ้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น	 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
   วาระที่สอง	 เป็นการพิจารณาขั้นพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา
โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี	 ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
แต ่ ในกรณีที่ เป ็นร ่างรัฐธรรมนูญแก ้ ไขเพิ่ม เติมที่ประชาชนผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ ง เป ็นผู ้ เสนอ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมด้วย	ซึ่งเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว	ให้รอไว	้๑๕	วัน	 เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
   วาระที่สาม	 เป็นการพิจารณาในขั้นสุดท้าย	 โดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป ็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา	 ซึ่งเมื่อมีการลงมติเห็นชอบแล้ว	 ให้รอไว้	
๑๕	 วัน	 แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย

๒. หลักการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศักราช ๒๕๖๐
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด	๑๕	มาตรา	๒๕๕	และมาตรา	๒๕๖	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 ๔ อ้างแล้ว	เชิงอรรถที	่๑,	หน้า	๑๕
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 (ก) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๖ (๑))
	 	 	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก	
	 	 	 (๑)	คณะรัฐมนตรี
	 	 	 (๒)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
	 	 	 (๓)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ
	 	 	 (๔)	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
   ข้อพิจารณา หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
 (ข) ลักษณะของญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖ (๒))
	 	 	 ในการใช้สทิธเิสนอขอแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ผูม้สีทิธิเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยมีข้อจ�ากัดห้ามเสนอ
ให้เปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุหรอืเปลีย่นแปลง
รูปแบบของรัฐ
   ข้อพิจารณา	หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
 (ค) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๒๕๖ (๒) ถึง (๗))
	 	 	 ในส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
ได้ก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาเป็น	๓	วาระ	ดังนี้
   วาระที่หนึ่ง	 เป็นการพิจารณาขั้นรับหลักการ	 ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วยในการแก้ไขเพิม่เตมินัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 ซึ่งในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
   วาระที่สอง		เป็นการพจิารณาขัน้พจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา	โดยการออกเสียงในวาระทีส่องนี้
ให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นประมาณ	แต่ในกรณทีีเ่ป็นร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิทีป่ระชาชนเป็นผูเ้สนอน้ัน	
รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
ซึ่งเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว	ให้รอไว้	๑๕	วัน	เมื่อพ้นก�าหนดนี	้แล้วให้รัฐสภาพิจารณา
ในวาระที่สามต่อไป
   วาระที่สาม	 เป็นการพิจารณาในขั้นสุดท้าย	 โดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา	 โดยในจ�านวนนี้ต ้องมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จากพรรคการเมืองทีส่มาชกิมิได้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตร ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน
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และมสีมาชกิวฒุสิภาเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องวฒิุสภา 
ซึ่งเม่ือมีการลงมติเห็นชอบแล้ว	 ให้รอไว้	 ๑๕	 วัน	 แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
   ข้อพิจารณา
	 	 	 หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แต่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ในวาระที่หนึ่ง	 นอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทัง้สองสภาแล้ว	ยงัได้ก�าหนดให้ในจ�านวนนีต้้องมสีมาชกิวฒุสิภาเหน็ชอบด้วย
ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาด้วย	
	 	 	 นอกจากนี้แล้วยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยก�าหนดให้ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สามนอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็น
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภาแล้ว	 ยังได้
ก�าหนดให้ในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
รัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	 ๒๐	 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน	 และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาด้วย
 (ง) การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องส�าคัญบางเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด (มาตรา ๒๕๖ (๘))
	 	 	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและได้มี
การลงมตเิหน็ชอบด้วยในการทีจ่ะให้ออกใช้เป็นรฐัธรรมนูญแล้ว	ถ้าหากร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
   (๑) หมวด ๑ บททั่วไป 
   (๒) หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ 
   (๓) หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
   (๔)   เรือ่งทีเ่กีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะต้องห้ามของผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนูญ 
   (๕) เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาล
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ หรืออ�านาจได้
   ก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เตมิ	จงึให้น�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
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    ข้อพิจารณา
	 	 	 	 หลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก
  (จ) การตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะ
ให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้ว ว่าขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตามมาตรา ๒๕๖ (๘) หรือไม่
(มาตรา ๒๕๖ (๙))
    รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ก่อนนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภา
รวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออก
ใช้เป็นรัฐธรรมนูญแล้ว นั้น 
    (๑) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐั ซึง่จะกระท�ามไิด้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๕ หรือไม่
    (๒)  มลีกัษณะเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป หมวด ๒ พระมหากษตัรย์ิ หรอื
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาล หรอืองค์กรอิสระ
หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรืออ�านาจได้ ซึ่งจะต้องจัดให้มี
การออกเสียงประชามติก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๕๖ (๘) หรอืไม่
    โดยให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	 ซึ่งในระหว่าง
การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
    ข้อพิจารณา หลักการในประเด็นนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก
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จุลนิติ

บทสรุป

	 กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญู	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	อนัเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั	
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 แล้วจะพบว่า	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องผู้มีสิทธิ
เสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรื่องลักษณะของญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รวมถงึเรือ่งการพจิารณาให้ความเหน็ชอบในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีก่�าหนดให้รฐัสภาพจิารณา
เป็น ๓ วาระ
	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ซึง่มคีวามแตกต่างจากหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
 ประเดน็แรก การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการพจิารณาร่างแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญ
ที่ท�าให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�าได้ยากขึ้นกว่าเดิม	 ด้วยการก�าหนดให้ในการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หน่ึง	 น้ัน	 นอกจากจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการ
แก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว	ยังได้ก�าหนด
ให้ในจ�านวนนีต้้องมสีมาชกิวฒุสิภาเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
ของวุฒิสภาด้วย	 นอกจากนี้แล้วในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม	 นอกจาก
จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาแล้ว	ยงัได้ก�าหนดให้ในจ�านวนน้ีต้องมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธาน
สภาผู ้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน
และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
ของวุฒิสภาด้วย
 ประเด็นที่สอง การก�าหนดเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ด้วยการก�าหนดให้ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภา
ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม	“หมวด	๑	บททั่วไป	หมวด	๒	พระมหากษัตริย์	
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาล	
หรือองค์กรอิสระ	 หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้	 นั้น	
ก่อนด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย	ให้จัดให้มกีารออกเสยีงประชามตติามกฎหมายว่าด้วยการออกเสยีงประชามตด้ิวย
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หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

จุลนิติ

 ประเด็นสุดท้าย การก�าหนดเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเตมิทีรั่ฐสภาได้มีการลงมตเิห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรฐัธรรมนญูแล้ว	ด้วยการ
ก�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญูเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวใน	๒	กรณ	ีคือ
   (๑)	 มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
ซึ่งจะกระท�ามิได้ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕	หรือไม	่หรือ
	 	 	 (๒)	 มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด	 ๑	 บททั่วไป	 หมวด	 ๒	 พระมหากษัตริย์
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ตามรฐัธรรมนญู	หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาล	หรอืองค์กรอสิระ	
หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้	 ซึ่งจะต้องจัดให้มีการ
ออกเสยีงประชามติก่อนด�าเนนิการน�าร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๒๕๖	(๘)	หรือไม่	 
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
	 ในสงัคมปัจจบุนัได้มกีารกล่าวถงึเรือ่ง	“กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา”	กันอย่างแพร่หลาย	

ซึ่งหมายถึง	 การด�าเนินการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา	 เช่น	 ต�ารวจ	 
อัยการ	ศาล	และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม	เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการวินิจฉยัชีข้าดให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ชัน้สบืสวน	สอบสวน	พจิารณา	พพิากษา	หรอืบงัคบัคด	ีหรอืกระบวนการอืน่ใดทีจ่ะยงัให้เกดิความยตุธิรรม 
ในสังคม๑ โดยเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นอยู่ที่การอ�านวยความยุติธรรมและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน เพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ดี	เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกว่า	ถึงแม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรือกระบวนการพิสูจน์ความผิดจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม	 แต่ด้วยปริมาณของคดีอาญา 
ที่มีเป็นจ�านวนมาก	 ประกอบกับในบางคดีมีความซับซ้อนมาก	 จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความบกพร่องขึ้นได้	 ซึ่งปัญหาความผิดพลาดในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะมี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดในการรวบรวมพยานหลักฐาน	 กระบวนการน�าสืบพยานหลักฐานหรือ 
การรับฟังพยานหลักฐานผู้บริสุทธิ์ได้

	 จากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บางครั้งอาจขาดความสมบูรณ์นั้น	 ได้ส่งผล 
ท�าให้มผู้ีกระท�าความผิดในบางคดไีด้หลดุรอดเงือ้มมอืของกฎหมาย	และยงัคงมผีูบ้รสิทุธิท์ีไ่ด้รบัผลร้าย	
และมาตรการที่อาจน�ามาใช้เพื่อทดแทนหรือแก้ไขปัญหา	 เช่น	 การอภัยโทษ	 การนิรโทษกรรม	 
และการล้างมลทิน	ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป	กล่าวคือ	“การอภัยโทษ”	เป็นมาตรการแห่ง

หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่

  ๑พงษ์ธร		ธญัญสริ.ิ	กระบวนการและการบรหิารงานยติุธรรมไทย.	ส�านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม	กระทรวงยติุธรรม	หน้า	๒.
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ความกรุณาปรานีที่ประมุขของรัฐหรือฝ่ายบริหารยกโทษให้แก่ผู ้กระท�าความผิดที่ต้องโทษตาม 
ค�าพิพากษาของศาล	 การยกโทษให้น้ีอาจยกให้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้	 “การนิรโทษกรรม”	 
เป็นมาตรการที่สังคมต้องการลืมเสียซึ่งการกระท�าที่มีโทษทางอาญา	 โดยการที่รัฏฐาธิปัตย์ยกเลิกและ
ลืมการกระท�าซึ่งเป็นความผิดอาญาในอดีตของบคุคลทัง้หลายหรอืบคุคลบางประเภท	 โดยปกตมิกัเป็น
ความผดิทางการเมอืง	การล้มล้างรัฐบาล	หรือการกบฏ	และ	“การล้างมลทิน”	เป็นมาตรการแห่งความ
เมตตาปรานเีพือ่เป็นการตอบแทนความประพฤตดิขีองผูถ้กูลงโทษซ่ึงได้รบัโทษแล้ว	โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อคืนสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ต้องโทษ	 และให้สถานภาพทางสังคมที่เสียไปด้วยผล
ของค�าพิพากษา	 ดังนั้น	 มาตรการดังกล่าวจึงไม่ได้มีไว้เพื่อน�ามาใช้แก้ไขปัญหาความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมาย	 นานาอารยประเทศจึงได้ก�าหนดมาตรการ 
โดยยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่๒ 

	 ส�าหรบัประเทศไทยของเราน้ันในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ได้มกีารตรา	“พระราชบญัญตักิารรือ้ฟ้ืน 
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖”	 ขึ้น	 โดยก�าหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อเป็นมาตรการ
แก้ไขปัญหากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีผ่ดิพลาด	และเป็นการเยียวยาความเสยีหายให้แก่ผูบ้รสิทุธิ	์ 
ให้สามารถกอบกู้ช่ือเสียงเกียรติยศของตนและวงศ์ตระกูลให้กลับคืนมาได้	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยเหตุที ่
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นการแก้ไขผลของค�าพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว	 ซึ่งเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อหลักความศักด์ิสิทธ์ิแห่งค�าพิพากษา	 ดังน้ัน	 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมี 
ความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ	และก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม	พระราชบัญญัติการรื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องขอให้รื้อฟื้น 
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่อย่างเคร่งครัด	 โดยนับตั้งแต่กฎหมายฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเป็นต้นมา	 ได้ม ี
การยื่นค�าร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาแต่ศาลได้ตรวจค�าร้องแล้วมีค�าสั่งไม่รับไว้พิจารณาเป็นส่วนใหญ่	
เนื่องจากค�าร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย	

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อควรพิจารณาท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการ
รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ คอลมัน์ การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอเสนอบทความ
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ”	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

	 ๑.	 หลักเกณฑ์ในกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่
  พระราชบัญญติัการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่	พ.ศ.	๒๕๒๖	ได้ก�าหนดให้บคุคล

ผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังหากปรากฏ
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน	 
และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน	 หากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาลที่
พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�าความผิด

  ๒พัลลภ		แพทย์ไชยวงศ์.	การรื้อฟื้นคดีอาญา	:	ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ.	วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติศาสตร	์บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	๒๕๔๙	หน้า	๑	–	๔.

155-160-MAC6.indd   156 8/19/17   10:08 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 157จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีสาระส�าคัญดังนี้
		 ๑.๑	 กฎหมายฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่คดอีาญาเท่านัน้	ซ่ึงศาลทีม่อี�านาจพจิารณาพพิากษาคดี 

ตามกฎหมายนี้	ได้แก่	ศาลยุติธรรม	ศาลเยาวชนและครอบครัว	และศาลทหาร	(มาตรา	๔)	
	 ๑.๒	 คดีทีจ่ะมีการร้องขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ได้	จะต้องเป็นคดีทีไ่ด้มคี�าพพิากษา

ถึงทีสุ่ดให้บคุคลต้องรบัโทษอาญาในคดนีัน้แล้ว	ซึง่คดอีาจถงึทีส่ดุในศาลชัน้ต้น	ศาลอุทธรณ์	หรอืศาลฎกีา 
ก็ได	้โดยต้องปรากฏว่า

	 	 (๑)	 พยานบุคคลซ่ึงศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น	 ได้มี 
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในภายหลงัแสดงว่าค�าเบกิความของพยานนัน้เป็นเทจ็	หรอืไม่ถกูต้องตรงกบัความจรงิ	
(มาตรา	๕	(๑))

		 	 (๒)	 พยานเอกสารหรอืพยานวตัถซุึง่ศาลได้อาศยัเป็นหลกัในการพจิารณาพพิากษาคด ี
อันถึงที่สุดนั้น	 ได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ	 
หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง	(มาตรา	๕	(๒))	หรือ

	 	 (๓)	 มพียานหลกัฐานใหม่อนัชดัแจ้งและส�าคญัแก่คดซีึง่ถ้าได้น�ามาสบืในคดอีนัถงึทีส่ดุน้ัน 
จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�าความผิด	(มาตรา	๕	(๓))

	 ๑.๓	 บุคคลที่มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม	่ได้แก่	
	 	 (๑)	 บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 	 (๒)	 ผู ้แทนโดยชอบธรรมหรือผู ้อนุบาลในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดย 

ค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นเป็นผู้เยาว์	หรือคนไร้ความสามารถ
	 	 (๓)	 ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลน้ันต้องรับโทษอาญา

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 	 (๔)	 ผู ้บุพการี	 ผู ้สืบสันดาน	 สามีหรือภริยาของบุคคลผู ้ต้องรับโทษอาญาโดย 

ค�าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการยื่นค�าร้อง	หรือ
	 	 (๕)	 พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม	(มาตรา	๖)	
		 	 	 โดยพนกังานอยัการจะยืน่ค�าร้องเมือ่เหน็สมควรหรอืเมือ่บคุคลตามทีร่ะบไุว้ใน	

(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ร้องขอก็ได้	(มาตรา	๗)
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

	 ๑.๔	 ค�าร้องให้ยืน่ต่อศาลชัน้ต้นทีไ่ด้พพิากษาคดนีัน้หรอืศาลอืน่ทีไ่ด้มเีขตอ�านาจแทนศาลน้ัน	
และในค�าร้องต้องอ้างมูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาโดยละเอียดชัดแจ้ง	 และถ้าประสงค์จะ 
ขอค่าทดแทนเพือ่การทีต้่องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ	หรือขอรบัสทิธทิีต้่องเสยีไปอันเป็นผล
โดยตรงจากค�าพิพากษานั้นคืนก็ให้ระบุการขอค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืนไว้ในค�าร้องนั้นด้วย	 ทั้งน้ี	
สิทธิดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิในทางทรัพย์สิน	(มาตรา	๘)	

	 ๑.๕	 เมือ่ได้มกีารยืน่ค�าร้องต่อศาลแล้ว	ให้ศาลทีไ่ด้รบัค�าร้องท�าการไต่สวนค�าร้องนัน้ว่ามมีลู 
พอที่จะรื้อฟื ้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่หรือไม่	 เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู ้ร ้อง	 
ศาลจะไต่สวนค�าร้องหรือไม่ก็ได้	 ในการไต่สวนค�าร้องพนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมจะมาฟัง 
การไต่สวนและซักค้านพยานของผู้ร้องด้วยหรือไม่ก็ได้	 และเมื่อได้ไต่สวนค�าร้องแล้วให้ศาลที่ไต่สวน
ค�าร้องส่งส�านวนการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์	(มาตรา	๙)

	 	 ถ้าศาลอทุธรณ์เหน็ว่าค�าร้องน้ันมมีลู	 ให้ศาลอทุธรณ์สัง่รบัค�าร้องและสัง่ให้ศาลช้ันต้น 
ที่รับค�าร้องด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไป	 แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�าร้องนั้น
ไม่มีมูลให้ยกค�าร้องนั้น	ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๑๐)

	 ๑.๖	 ในระหว่างด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม	่หากบุคคลผู้ต้องรับโทษ
อาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดก�าลังรับโทษนั้นอยู่	 ศาลชั้นต้นที่รับค�าร้องจะสั่งปล่อยบุคคลนั้นชั่วคราว
โดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได	้(มาตรา	๑๒)	

	 ๑.๗	 การพจิารณาคดีทีร่ือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่นัน้	ในกรณทีีค่�าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดเีดมินัน้ 
เป็นค�าพพิากษาของศาลช้ันต้น	 ให้ศาลชัน้ต้นทีร่บัค�าร้องด�าเนินการพจิารณาพพิากษาต่อไป	 ถ้าเหน็ว่า 
บคุคลผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดเีดมิได้กระท�าความผดิกใ็ห้พพิากษายกค�าร้อง
นัน้เสยี แต่ถ้าเหน็ว่าบคุคลผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึท่ีสดุในคดเีดมิมไิด้กระท�าความผดิ 
ให้พพิากษายกค�าพพิากษาเดมิและพิพากษาว่าบคุคลนัน้มไิด้กระท�าความผดิ	ในกรณทีีค่�าพพิากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	 ให้ศาลชั้นต้นที่รับค�าร้องด�าเนินการ
พจิารณาและท�าความเห็นส่งส�านวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรอืศาลฎกีา	แล้วแต่กรณ	ีพิจารณาเพือ่พพิากษา
ยกค�าร้อง	หรือยกค�าพิพากษาเดิม	และพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�าความผิด	และในกรณีที่มีค�าขอ
ค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืน	 เมื่อศาลพิพากษาว่าบุคคลน้ันมิได้กระท�าความผิด	 ก็ให้ศาลก�าหนด 
ค่าทดแทนหรือมีค�าสั่งเกี่ยวกับการขอรับสิทธิคืนด้วย	(มาตรา	๑๓)

	 	 ทั้งนี้	 การก�าหนดค่าทดแทนให้ก�าหนดได้ไม่เกินจ�านวนตามค�าขอ	 ถ้าต้องรับโทษ 
รบิทรพัย์สินกใ็ห้ได้รบัทรพัย์สินทีถ่กูรบิน้ัน	ถ้าไม่สามารถคืนทรพัย์สนิทีถ่กูรบิน้ันได้ก็ให้ได้รบัชดใช้ราคา	
และถ้าทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงินก็ให้ได้รับเงินจ�านวนน้ันคืนโดยศาลจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา 
ร้อยละ	๑๕	 ต่อปี	 ก็ได้	 แต่ถ้าต้องรับโทษที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโทษกักขัง	 โทษจ�าคุก	
โทษประหารชีวิต	 หรือถูกใช้วิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชนก็ให้ศาลก�าหนดค่าทดแทนให้ตามที ่
เห็นสมควร	(มาตรา	๑๔)
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

	 ๑.๘	 เมื่อศาลได้มีค�าพิพากษาแล้วให้พนักงานอัยการผู้ร้องหรือโจทก์ในคดีเดิมซึ่งเป็น 
คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้	(มาตรา	๑๕)

	 ๑.๙	 ค�าร้องเกี่ยวกับผู ้ต ้องรับโทษอาญาคนหนึ่งในคดีหนึ่งให้ยื่นได้เพียงครั้งเดียว	 
(มาตรา	๑๘)	

				๑.๑๐	 ในกรณีที่ได้ยื่นค�าร้องแล้ว	 ผู้ร้องถึงแก่ความตาย	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 สามีหรือ
ภริยาของผู้ยื่นค�าร้องนั้นจะด�าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได	้(มาตรา	๑๙)

				๑.๑๑	ค�าร้องให้ยื่นได้ภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง	หรือภายใน	๑๐	ปีนับแต่
วันที่ค�าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด	 แต่เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษศาลจะรับค�าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นนั้นไว้พิจารณาก็ได	้(มาตรา	๒๐)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
	 พระราชบญัญตักิารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่	พ.ศ.	๒๕๒๖	น้ันเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ 

เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลที่มิได้กระท�าความผิดให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุด	 
ถอืได้ว่าเป็นกฎหมายทีมุ่ง่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	ให้โอกาสประชาชนผูบ้รสิทุธิไ์ด้ร้องขอ
ต่อศาลให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ถึงแม้ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วก็ตาม	 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า 
การร้ือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายฉบับน้ีมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมากมายตามหลัก 
ความศกัดิส์ทิธ์ิแห่งค�าพพิากษา	เป็นผลให้ประชาชนมโีอกาสใช้สทิธใินการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาได้ยาก	อาทเิช่น

	 -	 มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา	 ๕	 (๑)	 
ซึง่ต้องปรากฏว่าพยานบคุคลทีศ่าลใช้เป็นหลกัในการพพิากษาคด	ีได้มคี�าพพิากษาถงึท่ีสดุในภายหลงั
แสดงว่าค�าเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง นอกจากนี	้ค�าเบิกความ
ทีเ่ป็นเทจ็หรอืไม่ถกูต้องตรงกบัความจรงิดงักล่าวยงัต้องเป็นค�าเบกิความของพยานบคุคลทีศ่าลใช้เป็นหลกั 
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ในการพิพากษาคดีด้วย	 เพราะหากพยานบุคคลในคดีเดิมเป็นแต่เพียงพยานแวดล้อมหรือมิได้อาศัย 
เป็นหลักในการพิพากษาคดี	 ย่อมไม่สามารถอ้างมูลเหตุดังกล่าวเพื่อขอให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ได้	

	 -	 มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา	 ๕	 (๒)	 
ซึ่งต้องปรากฏว่าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคด	ีได้มี
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในภายหลงัแสดงว่าเป็นพยานหลกัฐานปลอมหรอืเป็นเท็จ หรอืไม่ถูกต้องตรงกบั 
ความจริง	หรือ

	 -	 ระยะเวลาในการยื่นค�าร้องตามมาตรา	 ๒๐	 ที่ก�าหนดให้ต้องยื่นได้ภายใน	 ๑	 ปีนับแต่ 
วนัทีป่รากฏข้อเทจ็จรงิ	หรอืภายใน	๑๐	ปีนบัแต่วนัทีค่�าพพิากษาในคดเีดมิถงึทีส่ดุ	ซึง่ก�าหนดระยะเวลาน้ี
อาจเป็นอปุสรรคส�าคญัในการใช้สิทธิของจ�าเลยได้	หากปรากฏว่าจ�าเลยต้องรบัโทษตามค�าพพิากษาอยู	่
ไม่อาจไปแสวงหาพยานหลักฐานมารื้อฟื้นคดีได้

	 ทัง้นี	้จากหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาทีเ่คร่งครดั	จงึมข้ีอควรพจิารณาเกีย่วกบั 
การบังคับใช้กฎหมายว่า	 กฎหมายฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสมดังเจตนารมณ์หรือไม่	
และสมควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่

๓.	บทสรุป
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นั้นก็เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรม

และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริสุทธิ์	 ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม	่
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา	 ตลอดจนหลักเกณฑ์การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ใน 
ต่างประเทศนัน้	คอลมัน์	การปฏริปูกฎหมาย	:	LAW	REFORM	ใคร่ขอน�าเสนอในวารสารจลุนติฉิบบัต่อไป
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ 
หากกล่าวถึงค�าว่า “การพักการลงโทษ” (Parole) นั้น คือกรณีการปล่อยตัว

นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจ�าคุกในเรือนจ�ามาบางส่วนแล้วให้ได้รับความเป็นอิสระ 
ก่อนทีผู้่นัน้จะได้รบัโทษจ�าคกุครบก�าหนด โดยมเีงือ่นไขในการสอดส่องความประพฤติ
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการ
ลงโทษ ซึ่งหากผู้ได้รับการพักการลงโทษฝ่าฝืนเงื่อนไขการสอดส่องความประพฤติใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ผู้นั้นจะต้องถูกเพิกถอนการพักการลงโทษแล้วต้องถูกน�าตัวมา
รับโทษในส่วนที่เหลืออยู่ต่อไปจนครบก�าหนด ดังนั้น การพักการลงโทษจึงเป็น 
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกแก่ 
ผู้กระท�าผิดแล้ว และผู้นั้นได้รับโทษจ�าคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนดแล้ว เมื่อมีกรณีการพักการลงโทษจึงท�าให้ผู้นั้นได้ออกจากเรือนจ�า
หรอืทณัฑสถานก่อนครบก�าหนดโทษทีแ่ท้จรงิตามค�าพพิากษาของศาล จึงถอืได้ว่าการ
พกัการลงโทษนัน้มผีลเปลีย่นแปลงค�าพพิากษาทีใ่ห้ลงโทษ ท�าให้นักโทษน้ันได้รบัโทษ
น้อยกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วการพักการลงโทษนี้ไม่ใช่สิทธิของนักโทษ
ทีต้่องถกูคมุขงั แต่เป็นการพจิารณาให้เป็นพเิศษเฉพาะรายตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่หากผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษกระท�าผดิเงือ่นไขกจ็ะถกูน�าตวัมา
รับโทษจ�าคุกต่อไปจนครบก�าหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่

คอลมัน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจงึใคร่ขอน�าเสนอ เรือ่ง “มาตรการ
ทางกฎหมายในการพกัการลงโทษแก่ผูต้้องโทษในคดอีาญา” ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค์

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำร 
พักกำรลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอำญำ
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มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา

จุลนิติ

เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัทราบและเข้าใจถงึสภาพปัญหา ความเป็นมา หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ในการพักการลงโทษ รวมทั้งประโยชน์หรือข้อดีของการพักการลงโทษ ดังนี้

๑.	 ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 เมื่อจ�าเลยได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษานั้น การบังคับโทษแก่จ�าเลย

จะกระท�าโดยการให้จ�าเลยอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ และจ�าเลยอยู่ใน
สถานะของนักโทษ โดยปกติแล้ว นักโทษดังกล่าวจะต้องรับโทษให้ครบตามจ�านวนที่
ศาลก�าหนดส�าหรับการกระท�าความผิดนั้น ๆ ซึ่งศาลได้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของโทษที่จะลงแก่จ�าเลย แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของโทษที่ศาลก�าหนดไว้อาจได้
รับการลดหย่อนโดยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ ซึ่งการพักการลงโทษก็
เป็นส่วนหนึง่ในมาตรการลดหย่อนโทษ อันเป็นผลให้จ�าเลยไม่ต้อง
รับโทษจนครบจ�านวนตามที่ศาลก�าหนด แต่ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ นักโทษที่ได้รับการพัก
การลงโทษจะได้รับโอกาสในการออกจากเรือนจ�าไปใช้ชีวิตใน
สังคม โดยอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลของเจ้าพนักงานพักการ
ลงโทษหรือพนักงานคุมประพฤติ จนครบก�าหนดระยะเวลาของ
โทษที่เหลืออยู่ การพักการลงโทษจึงเป็นการให้โอกาสนักโทษใน
การได้รับอิสระและกลับสู่สังคมภายนอกเร็วกว่าระยะเวลาที่ศาลก�าหนด และเป็น 
สิง่จงูใจให้นกัโทษในเรอืนจ�าประพฤติปฏบิตัติวัด ีเพือ่จะได้รบัการพจิาณาอนุมตัใิห้พกั
การลงโทษแก่ตนเองได้  

 นอกจากนี ้การมนีกัโทษเป็นจ�านวนมากในเรอืนจ�าอาจเกดิปัญหาในการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลนักโทษของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า ท�าให้เกิดปัญหา
นกัโทษล้นห้องขงั เกดิสภาพปัญหาความแออดั และการดแูลยากล�าบาก ดงัน้ัน จึงเกดิ
แนวคิดที่จะให้มีการพักการลงโทษก่อนครบก�าหนดเวลาที่ต้องโทษ เพื่อเป็นการช่วย
ระบายนกัโทษบางส่วนทีม่คีวามประพฤติดี ให้สามารถออกไปจากเรอืนจ�าเรว็กว่าระยะ
เวลาที่ต้องโทษ เพื่อลดจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้อีกทางหนึ่ง

 โดยแนวคดิเรือ่งการพกัการลงโทษแก่นกัโทษนัน้ เกดิจากการเปลีย่นแปลง
แนวคดิในการลงโทษผูก้ระท�าความผดิให้หลาบจ�าหรอืจากการแก้แค้นทดแทนเป็นการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากการลงโทษจ�าคุกเป็นการตัดผู้กระท�าผิดออกจากสังคม
เพื่อลงโทษตอบแทนที่เขากระท�าผิด ซึ่งเกิดปัญหาคือหลังจากพ้นโทษแล้วผู้ต้องขัง 
เหล่านัน้จะประสบปัญหาในการอยูร่่วมกันกับบคุคลอ่ืนในสงัคม อาจเป็นเพราะถกูแยก
จากสังคมมานานจนเคยชินกับความโดดเดี่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมอีกได้  

  การพกัการลงโทษแก่นกัโทษรายใดน้ันเรอืนจ�าหรอืทณัฑสถานแต่ละแห่ง
จะเป็นผู้พจิารณาด�าเนนิการส�ารวจและคดัเลอืกนักโทษทีส่มควรได้รบัการพจิารณาให้
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พักการลงโทษ แล้วตรวจสอบหรือสืบเสาะประวัติความประพฤติ รายละเอียดต่าง ๆ 
ของนกัโทษนัน้ รวมถงึความประพฤตขิองผูอุ้ปการะนักโทษน้ันด้วย และความเหน็ชอบ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจแห่งท้องที่ที่นักโทษนั้นจะออกไปอยู่เม่ือได้รับ
อนุมัติให้พักการลงโทษ เมื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของนักโทษน้ันแล้วจะมี 
คณะกรรมการของแต่ละเรือนจ�าหรือทัณฑสถานพิจารณา จากน้ันจะเสนอรายชื่อ
นักโทษที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรได้รับการพักการลงโทษพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ 
ให้กรมราชทัณฑ์น�าเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
โดยหลังจากได้รับการอนุมัติให้พักการลงโทษแล้ว นักโทษซ่ึงต้องขังดังกล่าวจะถูก 
ปลดปล่อยให้กลับเข้าสูส่งัคมได้โดยมเีงือ่นไขคมุความประพฤตติามทีก่ฎหมายก�าหนด 

 การพักการลงโทษ จึงเป็นวิธีในการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท�าความผิดและ
เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันสังคมได้ด้วย กล่าวคือ การพักการลงโทษจะช่วยให้ผู้กระท�า
ความผิดที่ถูกจ�าคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
ได้ดีขึ้นเพราะแม้จะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ยังถูกคุมความประพฤติอยู่ วิถีชีวิตใน
สงัคมยงัไม่ได้รบัอสิระอย่างแท้จรงิ แต่ยงัสามารถด�าเนินชวิีตโดยปกตใินสงัคมภายนอก
ได้ภายใต้การสอดส่องดแูลของเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืเจ้าพนักงานคมุประพฤต ิเพราะผูต้้อง
ขงัได้รบัการปลดปล่อยในช่วงแรกจะประสบปัญหาในการปรบัตวัเข้ากับสงัคมและเมือ่
ผู้ต้องขัง เคยชินต่อการปฏิบัติตนในสังคม ทั้งยังมีการสอดส่องดูแลจากเจ้าพนักงานก็
จะท�าให้บุคคลนั้นไม่กล้ากระท�าความผิดอีก อันเป็นการป้องกันสังคมไปในตัวด้วย 
เพราะถ้าหากผู้พักการลงโทษกระท�าผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษก็จะถูกน�าตัวกลับ
เข้าสู่เรือนจ�าหรือทัณฑสถานเพื่อรับโทษต่อไป

 การพกัการลงโทษถอืเป็นการให้รางวลัแก่ผูต้้องโทษทีม่คีวามประพฤตดิ ี
ให้สามารถได้รับอิสรภาพโดยเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ ๓ ประการ ดังนี้

 (๑) ด้านของรฐั เป็นการระบายนกัโทษออกจากเรอืนจ�า เนือ่งจากเรอืนจ�า 
มีความแออัดเกินไป ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษด้วย

 (๒) ด้านของตวันกัโทษ เพือ่ให้ผูต้้องขงัน้ันสามารถปรบัตวัเข้ากบัสงัคม
ได้โดยง่าย โดยอยู่ภายใต้การช่วยเหลอืแนะน�าของเจ้าหน้าทีร่ฐั และเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข
ผู้กระท�าความผิดให้กลบัตนเป็นคนด ี เน่ืองจากผูต้้องขงัทีถ่กูจ�าคกุในเรอืนจ�าเป็นเวลานาน 
เมื่อได้รับการปลดปล่อยมักจะปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้เท่าที่ควร จึงพบว่าผู้นั้นมักจะ 
กระท�าความผดิซ�า้อกี ดงันัน้ การพกัการลงโทษจะช่วยให้บคุคลเหล่านีส้ามารถปรบัตวั 
เข้ากับสังคมได้ดีขึ้น การพักการลงโทษจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างวิถีชีวิต 
ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในเรือนจ�ากับชีวิตอิสระในชุมชน 

 (๓) ด้านสังคม ถือเป็นการป้องกันสังคม เนื่องจากการพักการลงโทษ
เป็นวิธีการที่มีการติดตามดูแล สอดส่องควบคุมพฤติกรรมของนักโทษในช่วงเวลาที่
ออกไปสู่สังคม การคุมประพฤติผู้ต้องขังในช่วงนี้จะมีเจ้าพนักงานสอดส่องดูแลอย่าง
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   ๑คณะกรรมการพักการลงโทษ ประกอบด้วย ปลดักระทรวงยตุธิรรม รองปลดักระทรวงยตุธิรรมซึง่ปลดักระทรวงยตุธิรรมมอบหมาย 

อธิบดกีรมคมุประพฤต ิอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ อธบิดกีรมราชทณัฑ์ อธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ผูแ้ทนกรมสขุภาพจติ ผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ผูแ้ทนส�านกังานศาลยติุธรรม และผู้แทนส�านักงานอยัการสงูสดุ 

     ๒ประกาศกรมราชทณัฑ์ เร่ือง หลักเกณฑ์การพจิารณาพกัการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐

ใกล้ชิด ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและหากกระท�าผิดเงื่อนไข
จะถูกน�าตัวกลับเข้ารับโทษจ�าคุกในเรือนจ�าต่อไป 

	 ๒.	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพักการลงโทษ  
  การพกัการลงโทษเป็นวธิีปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรอืนจ�าไปก่อน

ครบก�าหนดโทษตามค�าพพิากษา โดยเงือ่นไขของผูท้ีจ่ะได้รบัการพกัการลงโทษน้ันจะ
ต้องเป็นนกัโทษเดด็ขาดและจะต้องแสดงให้เหน็ว่ามคีวามประพฤตดิ ีมคีวามอตุสาหะ 
ความก้าวหน้าในการศกึษา และท�าการงานเกดิผลด ีหรอืท�าความชอบแก่ทางราชการ
เป็นพิเศษโดยมีเงื่อนไขด้านระยะเวลาที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ 
๑ ใน ๓ ของก�าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนัน้ แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรอื
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีในกรณีที่ต้องโทษจ�าคุกตลอดชีวิตท่ีมีการ
เปลี่ยนโทษจ�าคุกตลอดชวีติเป็นโทษจ�าคุกมกี�าหนดเวลา และ
ก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ก�าหนดเท่ากับ
ก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ 

 การพจิารณาให้มกีารพกัการลงโทษแก่นักโทษคนใด
หรือไม่นั้น มีการพิจารณาโดยดูจากบุคคลเป็นราย ๆ  ไป กล่าวคือ
ผู้ต้องขังที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเพื่อพักการลงโทษนั้น 
จะได้รบัการพจิารณาให้พกัการลงโทษหรือไม่ขึน้อยูกั่บคณะกรรมการ 
พักการลงโทษ๑ ที่จะพิจารณาว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับอิสระให้ออกไปสู่
สงัคมภายนอกได้หรอืไม่เพยีงใดโดยมีหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาให้พกัการลงโทษดงัน้ี 

 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ๒  

  บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษจะต้องเป็นนักโทษ
เด็ดขาดและจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

  (๑) เป็นนักโทษระดับชั้นดีขึ้นไป 
  (๒) ต้องโทษจ�าคุกเป็นครั้งแรก 
  (๓) ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการพักการ

ลงโทษ
  (๔) มีผู้ดูแลอุปการะซึ่งมีความพร้อมในระหว่างพักการลงโทษ
  (๕) มีระยะเวลาการคุมประพฤติไม่เกิน ๕ ปี
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  (๖) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเก่ียวกับยาเสพติด เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์ส�าหรับสิ่งของดังกล่าว

  (๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีอื่นภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อน
เสนอขอพกัการลงโทษ ในชัน้คณะกรรมการคดัเลอืกนักโทษเดด็ขาด หรอืไม่อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการทางวินัยทุกกรณี

  (๘) ไม่มีคดีอายัดหรือหมายจับหรือไม่มีโทษกักขัง
 ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก�าหนด “ล�าดับชั้นของนักโทษ” ไว้เพื่อจ�าแนก

ประเภทนกัโทษและเพือ่ความสะดวกในการบรหิารจดัการตามล�าดบัชัน้ดงันี ้คอื 
  (๑) ชั้นเยี่ยม 
  (๒) ชั้นดีมาก 
  (๓) ชั้นดี 
  (๔) ชั้นกลาง  
  (๕) ชั้นเลว และ 
  (๖) ชั้นเลวมาก 
 ซึง่นกัโทษเดด็ขาดทีจ่ะได้รบัการพจิารณาให้พกัการลงโทษน้ันจะต้องเป็น

นกัโทษชัน้ด ีชัน้ดมีาก และชัน้เยีย่มเท่าน้ัน โดยอาจได้รบัการพจิารณาให้พกัการลงโทษ
ดังต่อไปนี้ 

 นักโทษชั้นด ีไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของก�าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 นกัโทษชัน้ดมีาก ไม่เกนิ ๑ ใน ๔ ของก�าหนดโทษทีร่ะบไุว้ในหมายแจ้งโทษ 
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 นกัโทษชัน้เยีย่ม ไม่เกนิ ๑ ใน ๓ ของก�าหนดโทษทีร่ะบไุว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 ๒.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้พักการลงโทษ๓  
  ในการพจิารณาพกัการลงโทษน้ันจะมคีณะกรรมการพกัการลงโทษ 
หรือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษ พิจารณาว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับพิจารณาให้มีการพักการลงโทษได้หรือไม่ 
เพยีงใด โดยในการพจิารณาของคณะกรรมการน้ันให้ค�านึงถงึปัจจยัประกอบการพจิารณา  
ดังนี้ คือ 

  ๓ระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจ�าแนกลกัษณะผูต้้องขงัและการแยกคมุขงั การเลือ่นหรอืลดชัน้นกัโทษ

เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ�าคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙   
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  (๑) ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา  
การท�างาน การท�าความชอบแก่ทางราชการขณะถูกคุมขังในเรือนจ�า 

  (๒) ระยะเวลาคุมประพฤติ 
  (๓) ประวัติการต้องโทษ 
  (๔) พฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษ 
  (๕) พฤติการณ์กระท�าผิด 
  (๖) ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ 
  (๗) การได้รับการแก้ไข บ�าบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยตาม

หลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด 
  (๘) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม   

 ทัง้นี ้ผู้ได้รบัการพกัการลงโทษจะต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข
การคุมความประพฤติ ดังนี้

  (๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตาม
เวลาที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก�าหนด

  (๒) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจน�าไปสู่
การกระท�าความผิดอีก

  (๓) ห้ามเกีย่วข้องกับสารระเหย วัตถทุีอ่อกฤทธ์ิต่อจิตหรอืประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ทุกชนิด

  (๔) ห้ามประพฤตตินในทางเสือ่มเสยี เช่น เสพสรุาหรอืเล่นการพนนั
ที่อาจน�าไปสู่การกระท�าผิดกฎหมายอีก 

  (๕) ให้ไปรายงานตวัต่อพนกังานคมุประพฤตเิดอืนละ ๑ ครัง้ จนกว่า
จะครบก�าหนดโทษ หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก�าหนด

  (๖) ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้าย 
ที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้อุปการะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มี
เหตุจ�าเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในก�าหนดระยะเวลาการรายงานตัว
ครั้งต่อไป

  (๗) ให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�าและค�าตกัเตอืนของพนักงานคมุประพฤติ 
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรม 
คุมประพฤติก�าหนด

  (๘) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและ
ถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับนั้น 
ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง  
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  (๙) ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ท�างานหรือย้าย
งานใหม่ ต้องแจ้งพนักงานคมุประพฤติทราบทกุครัง้ เว้นแต่มเีหตุจ�าเป็นให้แจ้งพนกังาน
คุมประพฤติทราบภายในก�าหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

 ทั้งนี้ “เงื่อนไขในการคุมความประพฤติ” นั้นจะก�าหนดไว้เพียงข้อเดียว
หรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของบุคคลและพฤติการณ์ 

 เม่ือได้มกีารอนุมตัพิกัการลงโทษแล้ว ให้ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าออกหนงัสอื
ส�าคญัให้แก่ผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษและให้มหีนงัสอืแจ้งแก่พนกังานคมุความประพฤติ 
และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจในท้องที่ที่ผู ้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไป 
พกัอาศยัทราบ โดยให้ผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษต้องไปรายงานตวัต่อพนกังานคมุประพฤติ 
ในท้องที่ที่เข้าไปพักอาศัยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว และในกรณีที ่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษได้ย้ายที่อยู่หรือเข้าไปท�างานในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ที่
ก�าหนดไว้ ให้พนักงานคุมประพฤติแห่งท้องที่ที่มีการย้ายเข้าไปมีหนังสือแจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักโทษเข้าไปพักอาศัยทราบ
ภายในเวลาอันสมควรด้วย 

 การก�าหนดให้มเีงือ่นไขการพกัการลงโทษดงักล่าวไว้นัน้กเ็พือ่เป็นการสอดส่อง 
ดแูลนกัโทษซึง่ได้รับการพกัการลงโทษให้ประพฤติปฏิบติัตนอย่างเคร่งครดัเพือ่เป็นการ
ป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นในระหว่างพักการลงโทษและให้เจ้าพนักงาน
ได้รบัทราบถงึพฤตกิารณ์ของผูท้ีไ่ด้รบัการพกัการลงโทษอยูต่ลอดระยะเวลาตามเงือ่นไข
ที่จะได้รับการพักการลงโทษ โดยก�าหนดให้มีการคุมประพฤติไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
แต่ไม่เกินก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และจ�านวนวันที่ได้รับการพักการลงโทษอยู่
ภายนอกเรือนจ�าถือว่าเป็นวันต้องโทษจ�าคุกด้วย ฉะนั้น ระหว่างคุมประพฤติอยู่น้ัน 
หากผู้นัน้กระท�าผดิเงือ่นไขการคมุประพฤตอิาจจะถกูจับกุมมารบัโทษจ�าคกุต่อไปตาม
ก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่และบางกรณีหรือบางรายอาจจะถูกลงโทษทางวินัยโดยการ
ลดขั้นเป็นนักโทษชั้นเลวตั้งแต่วันที่ได้น�าตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษมาคุมขังใน 
เรือนจ�าก็ได้

๓.	ประโยชน์หรือข้อดีของกำรพักกำรลงโทษ
 การพกัการลงโทษ เป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจ�าคุก 

ของผู้ต้องขังให้น้อยลง ปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�าก่อนครบก�าหนดโทษตาม 
ค�าพพิากษา โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไขการควบคมุความประพฤต ิถ้าได้กระท�าตามเงือ่นไข
และมิได้กระท�าผิดอาญาขึ้นอีก ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษก็จะเป็นอิสระโดยแท้จริง 
แต่หากกระท�าผดิเงือ่นไขหรอืกระท�าความผดิอาญาขึน้อีก ก็จะถกูส่งตวักลบัเข้ารบัโทษ
ที่เหลือในเรือนจ�าต่อไปตามเดิม การพักการลงโทษจึงเป็นเหตุจูงใจให้นักโทษเด็ดขาด
ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรบัการศึกษาอบรมและท�างานฝึก
วิชาชีพมากขึ้น สามารถช่วยลดปัญหากรณีนักโทษล้นเรือนจ�าได้ และป้องกันมิให้
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นักโทษที่พ้นโทษแล้วกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก โดยสามารถ สรุปข้อดีในการพักการ
ลงโทษได้ดังนี้  

 (๑) เป็นการจงูใจให้นกัโทษประพฤตปิฏบิตัติวัอยูใ่นระเบยีบวนัิย ท�าตน
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ในเรือนจ�า เป็นผลให้กิจการราชทัณฑ์ การบริหารงาน
เรือนจ�ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดปัญหายุ่งยาก

 (๒) เป็นการบ�ารุงขวัญและก�าลังใจ สร้างความหวังให้แก่นักโทษว่า
อิสรภาพเริ่มใกล้เข้ามาแล้ว มิใช่อาลัยหรือกังวลกับระยะเวลาจ�าคุกที่ก�าหนดไว้โดย 
ค�าพพิากษาศาล ท�าให้มกี�าลงัใจฝึกอบรมหรอืท�างานให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้เรอืนจ�า
และตัวนักโทษ

 (๓) เป็นการลดจ�านวนนกัโทษในเรอืนจ�าไม่ให้แออดั
จนเกินไป ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารงานเรอืนจ�า ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านการควบคุมตัวนักโทษหรือในด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

 (๔) เป็นการให้สังคมได้มีโอกาสเป็นผู้มีส่วนแก้ไข
ควบคุมความประพฤติหรือพฤติการณ์ของผู้กระท�าผิด แทนการ
จับไปคุมขังแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใน
การควบคุมนักโทษนั้น

 (๕) เป็นการฝึกให้นักโทษเข้าอยู่ในสังคมอย่างมี 
กฎเกณฑ์ มีเงื่อนไขภายใต้การสอดส่องดูแลของสังคม นักโทษจะต้องฝึกฝนตัวเองให้
รู้จักอยู่ในสังคมที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมด�ารงอยู่ได้

บทสรุป 
กล่าวโดยสรุป การพักการลงโทษจึงถือได้ว่าเป็นมาตรการหน่ึงที่ผู้มีอ�านาจ

พิจารณาพักการลงโทษได้ก�าหนดให้แก่นักโทษซึ่งจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�า โดยเป็นการให้
ผูก้ระท�าผิดนัน้ได้ออกจากเรอืนจ�าก่อนครบก�าหนดโทษตามทีศ่าลก�าหนดให้มาใช้ชวีติ
อยู่ในสังคมภายนอกภายใต้เงื่อนไขการสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้กระท�า 
ความผิดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้นักโทษได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และแสดงให้เห็นถึงความพยายามอุตสาหะในการศึกษาอบรมระหว่างที่อยู่ในเรือนจ�า
เพือ่จะได้ใช้ชีวิตภายหลังจากได้รบัการปล่อยตวัแล้วได้ อกีทัง้ยงัเป็นการทดลองปล่อย
ตัวนักโทษผู้กระผิดออกจากสังคมภายนอกในขณะที่ยังไม่ครบก�าหนดโทษ โดยการ
วางข้อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันไว้ให้นักโทษได้เรียนรู้การได้รับอิสรภาพเพื่อ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ในที่สุด 

การพักการลงโทษจึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เป็นการ
ปรบัปรงุแก้ไขให้ผูก้ระท�าผดิได้เรยีนรูแ้ละส�านกึถงึการกระท�าของตนเองเพือ่ให้สามารถ
ปรบัตัวเข้ากบัสงัคมและใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกตเิมือ่พ้นโทษแล้ว โดยสงัคมไม่ต้อง
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กังวลว่านักโทษเหล่านั้นจะกระท�าความผิดซ�้าอีก ทั้งนี้ เพราะมีระบบการคัดกรองตัว
นักโทษที่ได้รับการพักการโทษและการควบคุมสอดส่องความประพฤติอย่างเข้มงวด 
จงึเช่ือได้ว่านกัโทษทีไ่ด้รบัการพกัการโทษนัน้ไม่กล้าทีจ่ะกระท�าความผดิอกี ด้วยเกรงว่า 
จะถูกจับกุมมาด�าเนินคดีและต้องคุมขังในเรือนจ�าอีก จึงท�าให้สังคมมีความปลอดภัย 
และเป็นการให้โอกาสผู้ได้รับการพักการลงโทษให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ และตลอดไป

 
เอกสารอ้างอิง

•   เนตพินัธ์ บญุมา “การพกัการลงโทษ : ศึกษาเฉพาะเรอืนจำาจงัหวดัปทุมธาน”ี เอกสาร
รายงานการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ ๙ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม ๒๕๕๔.  

•   พรเลศิ ศกัดิส์งวนมนญู “อำานาจในการพจิารณาพกัการลงโทษ” วิทยานิพนธ์นิตศิาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๕ 

•   ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังและ 
การแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ�าคุก และการพักการลงโทษ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

•   ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
•   พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

“...ผู้มุ่งหวังความดีและเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา 

ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ

และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถ

นำาไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”
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จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

  ๑	 “รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 ๒๕๕๘”	 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 (ศวปถ.)	
เว็บไซต์http://www.roadsafetythai.org/term-detail.php?id=42&cid=470,	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐.

 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทยอยู่อันดับที่	 ๒	 ของโลก	 รองจากประเทศลิเบีย	 คือ	 มีอัตราการเสียชีวิต	 ๓๖.๒	 คน	 
ต่อประชากรหนึง่แสนคน๑	เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่	ๆ 	ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้แล้วประเทศไทย
เป็นประเทศทีมี่สถติิการเสียชีวิตจากอุบตัเิหตบุนท้องถนนสงูทีส่ดุโดยมปีระชาชนเสยีชวีติจากท้องถนน
ถึงวันละ	๒๕	คน	หรือชั่วโมงละหนึ่งคน
	 นอกจากนี้	 นพ.อดิศักดิ์	 ผลิตผลการพิมพ์	 หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	โรงพยาบาลรามาธิบด	ีได้เปิดเผยว่า	จากการส�ารวจพบว่าอุบัติเหตุทางถนน
ถือเป็นสาเหตอุนัดบั	๒	ของการเสียชวีติในเดก็เฉลีย่ประมาณ	๗๐๐	-	๑,๐๐๐	คนต่อปี	และเด็กทีเ่สยีชีวติ
ทั้งหมดนั้นไม่ได้ใช	้“เบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก”หรือ	“คาร์ซีท”	(car	seat)	ซึ่งโดยค�าแนะน�าขององค์การ
อนามยัโลก	(WHO)	กล่าวว่า	การใช้เบาะนริภยัส�าหรบัเดก็ในรถยนต์จะมส่ีวนช่วยลดการเสยีชวีติของเดก็
ได้ถึงร้อยละ	 ๗๐	 ทั้งนี้	 มีการประเมินว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กจ�านวน 
น้อยมาก	 โดยสาเหตุนั้นมักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก
หรอืคาร์ซที	(carseat)	การไม่ตระหนักถงึปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ทีอ่ยูบ่นรถยนต์	และเหน็ว่าหากเป็น
เด็กเล็ก	 ผู้ปกครองมักจะอุ้มให้เด็กอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างรถกับผู้อุ้มเด็ก	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมี 
แรงกระแทกท�าให้เด็กกระเด็นหลุดออกจากอ้อมกอดท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้	 รวมถึงในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องการใช้เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กในรถยนต์ด้วย
	 คอลัมน์	“เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	ฉบับนี้	 จึงขอน�าเสนอเรื่อง	“กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่ง
นริภยัส�าหรบัเดก็ (Car seat) เพือ่ความปลอดภยัในการเดินทาง” เพือ่ให้ผูอ่้านได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว	ดังนี้

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ 
เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก  

(Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
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 ๑. ความเป็นมา และประโยชน์จากการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก๒ 
	 	 	 เบาะนัง่นริภัยส�าหรบัเด็กเป็นอปุกรณ์ความปลอดภยัทีท่�างานเมือ่เกิดอุบตัเิหต	ุ(Passive	Safety)	
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเข็มขัดนิรภัย	 หรือถุงลมนิรภัย	 ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะเกิดอุบัติเหตุเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็กมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาในช่วง	
๓๐	ปีที่ผ่านมาโดยในสหรัฐอเมริกามีรายงานการใช้เบาะนั่งเด็กนิรภัยเป็นครั้งแรกในป	ีค.ศ.	๑๙๗๘	ที่
มลรัฐเทนเนสซ	ี(Tennessee)
   ส�าหรับเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็กแบ่งเป็น ๓ ประเภท (ตามช่วงอายุ)	ดังนี้	
	 	 	 ๑)	ประเภท rear facing	หรือแบบหันหน้าไปทางกระจกหลัง	ส�าหรับเด็กแรกเกิดถึง	๒	ปี	
ซึง่ในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหต	ุหรอืเบรกกะทนัหนั	คาร์ซีทประเภทน้ีจะช่วยลดแรงกระแทก	และช่วยปกป้อง
ส่วนหัว	คอ	และกระดูกสันหลังของเด็กได้ดีที่สุด
	 	 	 ๒)	ประเภท forward facing หรือเบาะแบบหันไปทางกระจกหน้ารถ	 ส�าหรับเด็กอายุ	 
๒	ปี	ขึ้นไป	
	 	 	 ๓)	ประเภท Booster	เป็นเบาะหนุนสูงให้สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถได้	เหมาะส�าหรับ
เด็กอายุ	๔	ปี	ขึ้นไป	
	 	 	 จากการศึกษาของ	National	Highway	Traffic	Safety	Administration,	NHTSA	พบว่า
เบาะนัง่นริภัยส�าหรบัเดก็จะช่วยลดความเสีย่งต่อการเสยีชวีติในทารกอายตุ�า่กว่า	๑	ปี	ได้ถึงร้อยละ	๗๑	
ในเด็กเลก็อาย	ุ๑	–	๔	ปี	ถงึร้อยละ	๕๔	และช่วยลดความเสีย่งต่อการเสยีชวีติของเดก็อายมุากกว่า	๕	ปี
ได้ร้อยละ	๔๕	ขณะเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงถึงร้อยละ	๕๐	ดังนั้น	เบาะนั่ง
นริภยัส�าหรบัเด็กถอืเป็นนวัตกรรมทีช่่วยลดการบาดเจ็บและเสยีชวีติจากอุบตัเิหตทุางถนนลงอย่างมาก
	 	 	 นอกจากนี	้เหตุผลส�าคัญที่เด็กจ�าเป็นที่จะต้องนั่งเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Carseat)	คือ๓	

	 	 	 ๑)	ความแตกต่างของโครงสร้างร่างกายระหว่างเดก็กับผูใ้หญ่	ซึง่เดก็จะยงัมกีารเจรญิเตบิโต
ของร่างกายไม่เต็มที่	เช่น	ขนาดศีรษะของเด็กที่มีขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ	๖๐	ของร่างกายจะท�าให้
เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกต้นคอหักง่าย	 มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะและปอดง่าย	 รวมถึงตับและม้าม 
ของเด็กโดยปกติจะยื่นออกมามากกว่าท�าให้ตับแตกม้ามแตกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ	่
	 	 	 ๒)	อุปกรณ์ในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาส�าหรับผู้ใหญ่	 เช่น	 การออกแบบเบาะ 
ที่นั่งรถยนต์	 รวมถึงต�าแหน่งเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับบาดเจ็บสูงขึ้น	 เนื่องจาก
เป็นการออกแบบส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ	่ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กอายุต�า่กว่า	๙	ป	ีไม่สามารถ
ใช้เข็มขัดนิรภัยที่มากับตัวรถได้เพราะไม่สมดุลกับสรีระร่างกายเมื่อคาดสายเข็มขัดนิรภัยแล้วสายคาด
จะไปอยู่บริเวณคอและช่องท้องส่งผลให้เกิดอันตรายเมื่อประสบอุบัติเหตุฉะนั้นการใช้เบาะนั่งนิรภัย
ส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	จึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก

 ๒	 “รักลูก...อย่ากอด”	จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ	ฉบับสร้างสุข	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ปีที่	๗	
ฉบับที่	๑๑๕	พ.ศ.	๒๕๕๔.
 ๓	 จฑุาทพิย์		ศรปีระดษิฐ์	,	“กฎหมายเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทางส�าหรบัเดก็	ตอน	CAR	SEAT”	เวบ็ไซต์	http://ldpthailand.
org/th/2016/,	สืบค้นเมื่อวันที	่๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐.
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จุลนิติ

 ๒. กฎหมายต่างประเทศที่มีการบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก (Car seat)๔ 
	 	 	 กฎหมายเพือ่การคุม้ครองการเดนิทางของเดก็	ทัง้ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป	ออสเตรเลยี	
นิวซีแลนด์	 และแคนาดา	 ได้มีค�าแนะน�าและกฎหมายบังคับใช้เบาะน่ังนิรภัยส�าหรับเด็กเพ่ือความ
ปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายสิบปี	 โดยก�าหนดมาตรฐานข้อตกลง	UN-ECE	 Regulation	 44/04	 และ 
ของสหภาพยโุรป	Directive	77/541/EEC	เพ่ือให้แต่ละประเทศสมาชกิออกกฎหมายทีก่�าหนดมาตรฐาน
การใช้แบบของเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)
	 	 	 นอกจากนี้	สหภาพยุโรป	ได้ออกกฎหมาย	Directive	2003/20/EC	แห่งรัฐสภายุโรป	และ
สภาได้มีมติให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะเด็กที่สูงน้อยกว่า	๑๕๐	 เซนติเมตรจะต้องใช้ระบบ
ยดึเหนีย่วเพือ่ความปลอดภัย	ทีป่ระกอบไปด้วยทีน่ัง่พเิศษส�าหรบัเดก็	และเขม็ขดัยดึเหนีย่วเดก็ให้ตดิกบั
ทีน่ัง่	รวมทัง้เขม็ขดัทีจ่ะยดึให้นัง่ตดิกบัเบาะรถ	โดยทีร่ะบบดงักล่าวต้องตดิไว้เบาะหน้า	หรอืทีน่ัง่ของรถ
ในแถวอื่น	ๆ	และห้ามมิให้ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็กรวมกับถุงลมนิรภัยที่อยู่ด้านหน้า
	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้ประกาศกฎเกณฑ์ในชื่อ	“I–Size”	ระบบความปลอดภัยเบาะนั่งนิรภัย	
ส�าหรับเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	๑๕	เดือน	คุ้มครองเด็กในช่วงอายุนี้เป็นพิเศษ	โดยเฉพาะในเรื่องการนั่งเบาะ
นั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	หันหลังให้รถในขณะเดินทาง
   ปัจจุบนัมี ๙๖ ประเทศท่ัวโลก ได้มกีารบญัญตักิฎหมายเพือ่บงัคับให้ใช้ท่ีนัง่นริภยัส�าหรบัเดก็
โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง ส่วนกลุ่มประเทศรายได้ต�่าและปานกลางยังให ้
ความส�าคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก ประเทศที่ออกกฎหมายบังคับให้มีการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก 
(Car seat) ได้แก่
   ๑) ประเทศออสเตรยี ได้ก�าหนดให้เดก็ทีม่คีวามสงูไม่เกนิ	๑๕๐	เซนตเิมตร	และอายนุ้อยกว่า	
๑๔	ปี	ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	หรือเบาะเสริมให้เหมาะสมกับน�้าหนักตัว
   ๒) ประเทศเยอรมนี	 ได้ก�าหนดให้เด็กที่อายุต�่ากว่า	 ๑๒	 ปี	 และความสูงน้อยกว่า	 ๑๕๐	
เซนติเมตร	 และอายุน้อยกว่า	 ๑๔	ปี	 ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 (Car	 seat)	 หรือเบาะเสริมให้
เหมาะสมกับน�้าหนักตัว	 กรมการขนส่งทางบกเยอรมันได้แนะน�าให้เด็กสามารถเริ่มใช้ที่น่ังตามปกต ิ
เมื่ออายุ	๑๒	ปี	หรือมากกว่า	แต่อย่างไรก็ตาม	มีค�าแนะน�าให้เด็กที่อายุต�า่กว่า	๑๔	ปี	นั่งที่เบาะหลัง	
หรือใช้เบาะเสริมส�าหรับเด็ก	(Booster	seat)	เมื่อนั่งเบาะรถยนต์ด้านหน้า
   ๓) สหราชอาณาจักรหรอืประเทศองักฤษ	ได้มกีฎหมายออกมาบงัคบัใช้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	
โดยมีหลักการว่า	เด็กที่อายุต�่ากว่า	๑๒	ปีหรือต�า่กว่า	๑๓๕	เซนติเมตร	ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดก่อน
ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 และต้องหันหลังให้รถจนอายุ	 ๑๕	 เดือนขึ้นไป	 หรือน�้าหนักเด็กเกิน	 
๙	กิโลกรัม	จึงจะสามารถหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้เด็กที่มีน�า้หนักตั้งแต่	๐	–	๒๕	กิโลกรัม	ควรใช้ 
เบาะนัง่นริภยั	หรอืทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบทีป่รบัหนัหลงัให้รถ	เพือ่ใช้กบัตวัควบคมุเบาะน่ังในรถ	และเด็ก
ทีน่�า้หนกั	๒๒	กโิลกรมัขึน้ไป	สามารถใช้เบาะเสรมิส�าหรบัเดก็	เพือ่ยกตวัให้สงูพอทีจ่ะใช้เขม็ขดันริภยัได้๕ 

 ๔	 ภยัเดก็ในรถยนต์	รูไ้ว้..ก่อนเสยีใจ,	เวบ็ไซต์	https://www.thairath.co.th/content/541537,	สบืค้นเมือ่วนัที	่๑๕	มถินุายน	๒๕๖๐.
 ๕	“Child	car	seats:	the	law”,	https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules,	สืบค้นเมื่อวันที่๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๐.
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   ๔) ประเทศออสเตรเลีย มีการออกกฎหมายบังคับใช้คาร์ซีทกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
โดยทางโรงพยาบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เดก็กลบับ้านหากตรวจพบว่ารถทีน่�ามารบัน้ันไม่มเีบาะน่ังนริภยั 
ส�าหรับเด็ก	(Car	seat)

 ๓. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทาง
   ๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
	 	 	 	 มาตรา	๑๒๓๖	ห้ามมใิห้ผูข้บัขีร่ถยนต์ยอมให้ผูอ่ื้นน่ังทีน่ั่งตอนหน้าแถวเดยีวกับทีน่ั่งผู้ขับข่ี
รถยนต์เกินสองคน
	 	 	 	 	ผู้ขบัขีร่ถยนต์ต้องรดัร่างกายด้วยเขม็ขดันิรภยัไว้กับทีน่ั่งในขณะขบัขีร่ถยนต์	และต้องจดั
ให้คนโดยสารรถยนต์รดัร่างกายไว้กบัท่ีน่ังด้วยเขม็ขดันิรภยัขณะโดยสารรถยนต์	และคนโดยสารรถยนต์
ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย๗ 
	 	 	 	 ประเภทหรือชนิดของรถยนต์	 ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติก�าหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 	 มาตรา	 ๑๒๓	 วรรคสอง	 ก�าหนดเพียง	 “ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านข้างคนขับต้องรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย”	แต่ไม่ได้มีข้อก�าหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง	ต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างไรในขณะที่
เดก็เป็นผูโ้ดยสารในรถยนต์	 และไม่มข้ีอก�าหนดและบงัคบัถงึการติดต้ังอุปกรณ์ทีป่ลอดภัยและเหมาะสม
ส�าหรับเด็กที่โดยสารมาในรถยนต์
   ๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
	 	 	 			 มาตรา	๗	ได้บัญญัติเพียงว่า	“รถที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่อง
อุปกรณ์ส�าหรับรถครบถ้วนตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	และผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน	
หรอืจากสถานตรวจสภาพทีไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	ในเวลาทีข่อจดทะเบยีน”
	 	 	 กฎกระทรวง	ก�าหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส�าหรับรถ	พ.ศ.	๒๕๕๑๘ 
	 	 	 ข้อ	๓	รถรับจ้างระหว่างจังหวัด	 รถยนต์รับจ้าง	 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 รถยนต์บริการ	
และรถยนต์ส่วนบุคคล	ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส�าหรับรถอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 	 ฯลฯ
	 	 	 (๒๔)	เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย	 สามารถรั้งผู้ขับรถหรือคนโดยสารให้อยู่บน
ที่นั่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ขับรถหรือคนโดยสารกรณีเกิดการชน
	 	 	 (๒๖)	ที่นั่งผู้ขับรถและคนโดยสาร	ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

 ๖	มาตรา	๑๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่๕)	พ.ศ.	๒๕๓๘.
 ๗	มาตรา	๑๒๓	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที	่๑๔/๒๕๖๐	ลงวันที	่๒๑	มีนาคม	๒๕๖๐	
เรื่อง	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก.
 ๘	ออกตามความในมาตรา	๕	(๒)	และ	(๑๘)	แห่งพระราชบัญญตัริถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริถยนต์	
(ฉบับที่	๑๐	)	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมาตรา	๗	(๑)		แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒.
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	 	 	 (๒๗)	พนักพิงศีรษะ	 ที่สามารถจ�ากัดการเคลื่อนที่ของศีรษะไปด้านหลังเมื่อเกิดการชน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ร่างกาย
	 	 	 	 ฯลฯ	 	 	 	 	 	 ฯลฯ
	 	 	 	 มาตรา	๑๕	บัญญัติว่า	“ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเห็นว่ารถใดในขณะที่ใช้
มีลักษณะที่เห็นได้ว่าน่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้	 ให้มีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถน�ารถนั้นไปให้
นายทะเบียน	 หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตรวจสภาพ
ภายในเวลาที่ก�าหนดได้”
   ๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
	 	 	 				 มาตรา	๗๑	รถทีใ่ช้ในการขนส่ง๙	ต้องมสีภาพมัน่คงแขง็แรงมเีครือ่งอุปกรณ์และส่วนควบ
ถูกต้องตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา๗๓และเสียภาษีตามมาตรา	๘๕	แล้ว
	 	 	 	 	มาตรา	 ๑๑๓	 ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่าการโดยสาร
	 	 	 	 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีประกาศข้อก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ปิดไว้ 
ณ	ที่เปิดเผยในรถ
	 	 	 	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและการขนส่ง
โดยทั่วไปเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดออกมาก�าหนดข้อบังคับถึงการใช้อุปกรณ์ 
เพือ่ความปลอดภัยส�าหรบัเดก็ในขณะการเดนิทางโดยรถยนต์ทีเ่ป็นการเฉพาะแต่อย่างใด	ดงัน้ัน	ถงึเวลาแล้ว
หรือไม่ที่ประเทศไทยจะได้มีการตระหนักและพิจารณาเรื่องน้ีเป็นวาระเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีที่มีผู้โดยสารเป็นเด็กไปด้วยจะต้องมีการก�าหนดว่าต้องมีอุปกรณ ์
เพือ่ความปลอดภัยหรอืการจดัทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็น้ันอย่างเหมาะสม	รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	หรืออุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยส�าหรับเด็กขณะโดยสารรถยนต์

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากการทีไ่ด้มกีารประเมนิกันในปัจจุบนัน้ันพบว่าประเทศไทยมกีารใช้เบาะน่ังนิรภัยส�าหรบัเดก็	
(Car	 seat)	 ไม่ถึงร้อยละ	๑	 ซ่ึงถือเป็นอัตราที่ต�่ามากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงอันตราย 
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหากไม่มีการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 (Car	 seat)	 ในขณะเดินทางโดยรถยนต์ 
ดังนั้น	ภาครัฐจึงควรรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ตะหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 (Car	 seat)	 หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจ�าเป็นที่จะต้องพาเด็ก 
นั่งรถยนต์รวมทั้งต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรโดยการบัญญัติให้มีการใช้เบาะนั่งนิรภัย

 ๙	มาตรา	 ๔	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 “การขนส่ง”	 หมายความว่า 
การขนคน	สัตว์	หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ.
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ส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	ให้เหมาะสมส�าหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยจนกว่าร่างกายของเด็กจะโตพอที่จะใช้
เข็มขัดนิรภัยอย่างผู้ใหญ่ได้และให้รวมถึงก�าหนดนโยบายการใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 (Car	 seat)	
ในรถสาธารณะด้วย	นอกจากนี้ในปัจจุบันเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	ในประเทศไทยมีราคา
ค่อนข้างสูงโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต	่๓,๐๐๐	–	๔๐,๐๐๐	บาท	เนื่องจากต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและ
ถูกจัดเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยจึงมีภาษีน�าเข้าสูงถึงร้อยละ	๓๐	 ดังนั้นภาครัฐควรจัดให้สินค้าประเภท
เบาะนัง่นริภยัส�าหรบัเดก็เป็นกลุม่สนิค้ากลุม่ความปลอดภยัและให้ลดภาษกีารน�าเข้าลงรวมถงึส่งเสรมิ
ให้มีธุรกิจการผลิตเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(Car	seat)	ในประเทศไทยด้วย
	 อย่างไรก็ดีการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนจ�าเป็นจะต้องมีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างภาครฐัภาคเอกชนภาคประชาสงัคมรวมถงึประชาชนทกุภาคส่วนในหลากหลายมติิ	ซึง่การบงัคับ
ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	 (Car	 seat)	 ถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยเพื่อน�าไปสู่การ
ท�างานเรื่องทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	 พ.ศ.๒๕๕๔	 –	 ๒๕๖๓	 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วม 
ขับเคลื่อนการท�างานร่วมกับองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเพื่อให้ประเทศไทย 
มีความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างสูงสุด
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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา (House of Senate)
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ความน�า

  หากจะกล่าวถงึการเมอืงการปกครองของสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
หรือประเทศฟิลิปปินส์แล้วนั้นมีวิวัฒนาการทางรัฐธรรมนูญภายใต ้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 
กว่า ๑๐๐ ปี กล่าวคือ นับตั้งแต่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นครั้งแรก 
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ภายใต้การปกครองในฐานะรัฐอาณานิคม 
ของสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช ้
รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (The Constitution  
of the Republic of the Philippines 1987) ซึ่งได้ก�าหนดรูปแบบ 
การปกครอง รูปของรัฐ องค์กรและอ�านาจขององค์กรผู้ใช้อ�านาจ
อธิปไตย ตลอดจนก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�านาจ
อธิปไตยต่าง ๆ ทั้งน้ี โดยได้ก�าหนดให้ประเทศฟิลิปปินส์มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยใน “ระบบประธานาธบิดี” (Presidential 
system) และมอีงค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า “สภาคองเกรส”  
ในรูปแบบสองสภา (Bicameral)๑ โดยได้วางหลักการพื้นฐาน 
ทางรฐัธรรมนูญว่าด้วยการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ช้อ�านาจ (Separation  

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, The Legislature of 
Thailand, the Philippines and Indonesia: Toward Greater Inclusivness? in  Michael H. Nelson ed., Thai Politics: global 
and  local perspectives KPI yearbook No. 2 (2002/03), (Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, ๒๐๐๔), p. 32, 38.

ตอนที่  ๑
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of Powers) เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา๒ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้มีกระแสข้อเรียกร้องให้
ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary system) เพื่อที่จะอุดช่องว่างหรือข้อจ�ากัด
ของระบบประธานาธิบดีเช่นกัน๓ ทั้งน้ี มีข้อพิจารณาว่า อ�านาจของวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร 
ของประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างไม่แตกต่างกันมากนัก๔ 

ความเป็นมาของระบบการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

    
 ความเป็นมาของระบบการเมอืงการปกครองและรฐัธรรมนูญของประเทศฟิลปิปินส์ในปัจจบุนั  
ส่วนหน่ึงมีผลมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ประเทศสเปนได้เข้ามาในประเทศพร้อมกับ
การแผ่อิทธิพลของลัทธิล่าอาณานคิม (Colonialism) และต่อมาประเทศสหรฐัอเมรกิาได้เข้ามาแผ่อทิธพิล 
อย่างสูงในขณะที่ครอบครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปน จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒  (World War II)  
และในยุคสงครามเย็น (Cold War)๕ ในด้านการเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลง 
และวางรากฐานโครงสร้างทางการเมืองของฟิลิปปินส์แทบทั้งหมด อาทิ ระบบการปกครองแบบ
ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ยึดหลักการตรวจสอบและคานอ�านาจ (Check and  
Balance) ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากน้ัน สหรัฐอเมริกายังเป็นผู้ร่วม 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย ภายหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๓๕ การปกครอง 
ของฟิลิปปินส์กลายเป็นแบบคอมมอนเวลธ์ (The Common Wealth of The Philippines) โดยม ี
สหรฐัอเมรกิาเป็นทีป่รกึษา  และได้มีการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีึน้ โดย มานูเอล แอล เกซอน (Manuel 
L. Quezon) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราช 
อย่างสมบรูณ์ในวนัที ่๔ กรกฎาคม ๑๙๔๖๖ ซึง่การเมอืงในช่วงเวลาดงักล่าวมลีกัษณะเป็นพรรคการเมอืง 
ระบบ ๒ พรรคใหญ่ คือ พรรคชาตินิยม (Nacionalista Party)  และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party)   
ส่วนในระดบัท้องถิน่ สหรฐัอเมรกิามส่ีวนส�าคญัในการส่งเสรมิการพฒันาประชาธปิไตย (Democratization) 
โดยเฉพาะการสง่เสรมิการกระจายอ�านาจและการปกครองทอ้งถิน่ซึง่มสีว่นส�าคญัต่อการสร้างจิตส�านกึ
ประชาธิปไตยให้เกิดแก่ประชาชนในประเทศ๗     

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

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

๒Yongnian Zheng, Liang Fook Lye, and Wilhelm Hofmeister, eds., Parliaments in Asia: Institution Building 
and Political Development, Politics in Asia Series (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014), p. 129.  

๓Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, p. 33.  
๔Ibid., p. 42.  
๕เขียน นิรันดร์นุต ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตินันทน์, การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภา ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : 

กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๕.  
๖Frank Senauth, The Making of the Philippines, (Indiana: AuthorHouse, 2012), p. 23. และ Brian Duignan, 

ed., The Legislative Branch of the Federal Government: Purpose, Process, and People, U.s. Government: the 
Separation of Powers, (New York, NY: Britannica Educational Pub, 2010), p. 308.  

๗เขียน  นิรันดร์นุต ภัคพงศ์  พหลโยธิน และวัชรา  ธิตินันทน์, หน้า ๗.
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 ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์นั้นได้เคยมีองค์กรที่ท�าหน้าที่ในลักษณะ
เดยีวกบัวุฒิสภาทีเ่รยีกกนัในขณะนัน้ว่า “คณะกรรมาธกิารแห่งฟิลปิปินส์ (Philippine Commission)” 
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เพียง ๓ คน และเป็น 
ชาวอเมริกัน ๕ คน โดยทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและผ่านการเห็นชอบ
รับรองจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๑๓ สัดส่วนของคณะกรรมาธิการแห่งฟิลิปปินส์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยคนฟิลิปปินส์ ๕ คน และคนอเมริกัน ๔ คน๘ ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๑๖ 
วฒุสิภาฟิลปิปินส์กไ็ด้มกีารเปลีย่นแปลงอีกครัง้หน่ึง โดยผลของ “The Philippine Autonomy Act” 
เป็นผลให้เกดิระบบสองสภา (bicameralism) เกดิขึน้ โดยก�าหนดให้วฒุสิภาประกอบด้วย สมาชกิวฒุสิภา 
มาจากพลเมืองฟิลิปปินส์ทั้งหมดจ�านวน ๒๔ คน นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ 
จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ก็ยังคงเป็นจ�านวนเท่าเดิม๙

 ประเทศฟิลิปปินส์มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประเด็น นอกเหนือจากการมีกฎหมาย 
รฐัธรรมนญูบัญญัติการเป็นประเทศในระบอบสาธารณรัฐประเทศแรกในเอเชียเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๙  
ภายหลังจากประกาศความเป็นเอกราชจากสเปนแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเป ็นประเทศในเอเชีย 
เพียงประเทศเดียวที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยวและมีการยกเลิกวุฒิสภา 
ถึง ๒ ครั้ง โดยคร้ังแรกเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๓๕ ได ้ยกเลิกวุฒิสภา 
และให้คงเหลือเพียงเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๔๑  
อันมีผลให้ประเทศฟิลิปปินส์มีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองอีกครั้งหนึ่ง ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๘  
ได้บัญญัติให้กลับไปใช้รูปแบบสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหน่ึง ท�าให้ประเทศฟิลิปปินส ์
ว่างเว้นจากการมีวุฒิสภาไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗๑๐ ที่ได้ก�าหนดให้ 
ประเทศฟิลิปปินส์กลับมามีระบบสองสภาโดยมีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองมาจนถึงปัจจุบัน
    

ที่มาและองค์ประกอบ

   รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�าหนดให้สภาคองเกรสเป็นองค์กร 
ที่มีอ�านาจทางนิติบัญญัติ ประกอบด้วย วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร๑๑  โดยก�าหนดให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนเพียง  ๒๔ คน เท่านั้น และก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี๑๒  

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

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

๘Yongnian Zheng, Liang Fook Lye, and Wilhelm Hofmeister, pp. 123-124..   
๙Yves Boquet, The Philippine Archipelago, (Cham, Switzerland: Springer, 2017), p. 97.
๑๐มาณวิกา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติท่ีก�าหนด

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๗๘-๗๙.
๑๑The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI

SECTION 1. 
 “The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate 

and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and 
referendum.”.

 ๑๒The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,
SECTION 4.;

   “The term of office of the Senators shall be six years and shall commence, unless otherwise provided 
by law, at noon on the thirtieth day of June next following their election.”.  
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มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด๑๓ โดยก�าหนดคุณสมบัติให้มีสัญชาติฟิลิปปินส ์
โดยการเกิด มีอายุไม่ต�่ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีภูมิล�าเนา 
อยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ปี๑๔

 ส�าหรับระบบการเลือกตั้งวุฒิสภานั้น ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว (at-large) ผู้ชนะ 
การเลือกตั้ง คือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดทั้งประเทศ (Plurality-at-large voting) ตามล�าดับ ๒๔ คน 
โดยก�าหนดให้มกีารเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนกึง่หน่ึงในทกุ ๆ ๓ ปี ซึง่หมายความว่า ประเทศฟิลปิปินส์ 
จะมีการเลอืกตัง้สมาชิกวุฒสิภาจ�านวน ๑๒ คน ในทกุ ๆ  ๓ ปี และในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาแต่ละครัง้  
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะสามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด จ�านวน ๑๒ คน จึงมีข้อพิจารณาว่า ระบบ
การเลือกต้ังและเง่ือนไขการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์นั้นส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภาผูกพัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองอย่างมาก กล่าวคือ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดใช้ชื่อ
พรรคการเมืองในบัตรลงคะแนนเสียง โดยแต่ละพรรคการเมืองต้องส่งชื่อให้ครบ ๑๒ รายชื่อ ในกรณี
พรรคการเมืองหนึง่ ๆ  ไม่สามารถหาผู้สมคัรได้ครบ ๑๒ คน ก็สามารถเชญิผูส้มคัรทีส่งักัดพรรคการเมอืง
อื่น ๆ มาร่วมด้วยได้ หรืออาจเชิญผู้สมัครคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ๆ มาร่วมได้เช่นกัน  
หลังจากนั้นประชาชนจะออกเสียงลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมือง 
น�าเสนอ โดยที่ประชาชนแต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้  
ไม่จ�าเป็นต้องลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครทั้ง ๑๒ คนที่สังกัดพรรคเดียวกัน๑๕  
  ประเทศฟิลิปปินส์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  
ค.ศ. ๑๙๘๗  สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๔ คน ที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระ 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๒ ในการเลือกต้ังสมัยต่อมามีลักษณะพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ซึง่ถือเป็นจดุเริม่ต้นของการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย ได้แก่การที ่สมาชกิวฒุสิภาจ�านวนกึง่หนึง่ หรอื ๑๒ คน  
ที่ได้คะแนนจากการเลือกต้ังสูงสุด ๑๒ อันดับแรก จะอยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระ ๖ ปี และในปี  
ค.ศ. ๑๙๙๘  สมาชิกวุฒิสภาอีก ๑๒ คน ที่ได้คะแนนในล�าดับที่ ๑๓ จนถึง ๒๔ จะอยู่ในวาระเพียง ๓ ปี  
จนถงึปี ค.ศ. ๑๙๙๕ จากนัน้  สมาชิกวฒุสิภาในสมยัต่อมาจะอยูใ่นวาระ ๖ ปี โดยสมาชกิวฒุสิภาจ�านวน
กึ่งหนึ่งจะต้องพ้นจากต�าแหน่งและมีการเลือกตั้งใหม่ในทุก ๓ ปี การที่กฎหมายก�าหนดการเลือกตั้ง 
ในลกัษณะดงักล่าวกเ็นือ่งจากเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูทีต้่องการให้วฒุสิภามคีวามต่อเนือ่ง ในลกัษณะ 
เดยีวกนักบัวฒุสิภาของสหรฐัอเมรกิา ท�าให้มสีมาชกิวุฒิสภาจ�านวนครึง่หน่ึงในวุฒิสภาสามารถท�าหน้าที่
เป็น “พี่เลี้ยง” สมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งด�ารงต�าแหน่งต่อไป๑๖

    (โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)
๑๓The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI

SECTION 2. ;
  “The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified 

voters of the Philippines, as may be provided by law.”.
๑๔The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI , 

SECTION 1.;
“No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines, and, on the day of 

the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the 
Philippines for not less than two years immediately preceding the day of the election.”.

๑๕มาณวิกา  อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, หน้า ๘๑-๘๒.
๑๖เพิ่งอ้าง, หน้า ๘๒-๘๓.
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ภาษาไทย

เขียน นิรันดร์นุต ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตินันทน์. การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภา 

 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
 พระปกเกล้า, ๒๕๔๙.

มาณวิกา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ. การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

 ตามบทบัญญัติที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.  
 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘.
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พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

“...ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งที่สำาคัญ เป็นเสมือนประทีปสำาหรับนำาทางเราไปใน

การปฏิบัติตนในชีวิต จะเป็นการศึกษาต่อก็ตาม หรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงาน

ก็ตาม ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำาทางไปสู่ความเจริญ ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้

ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา 

ความรู้ในทางการประพฤติที่ดี จิตใจที่เข้มแข็ง ที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น 

จะนำาเราไปได้ทุกแห่งเพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้มีความขยันหมั่นเพียร 

ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นไม่มีทางที่จะล่มจม...”
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย  
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโสwww.probation.go.th

www.depa.or.th

กรมคมุประพฤต ิ(Department of Probation) 
เป็นส่วนราชการในสงักัดกระทรวงยตุธิรรม มหีน้าทีห่ลกั
เกีย่วกบัการคมุประพฤต ิทัง้ในช้ันก่อนการพจิารณาคดี  
ชัน้การพจิารณาคด ีและชัน้หลงัการพพิากษาคดขีองศาล 
ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานคุมความประพฤติของ 
กรมคุมประพฤตินั้นได้แบ่งตามกลุ่มผู้กระท�าผิดได้เป็น 
๓ ลักษณะ คือ (๑) การคุมความประพฤติผู้กระท�าผิด 
ท่ีเป็นผู้ใหญ่ (๒) การคุมความประพฤติผู ้ได้รับการ 
พกัโทษหรอืลดวนัต้องโทษจ�าคกุ และ (๓) การคมุความ
ประพฤติผู้กระท�าผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยใช้ 
วิธีการควบคุมและสอดส่องเป็นรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด ที่ให้โอกาสแก่ผู้กระท�าผิดในการ
ปรบัปรงุแก้ไขตนเองในชุมชน โดยไม่ต้องถกูควบคมุตวัไว้  
แต่ก�าหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติไว ้ให ้
ผู ้กระท�าผิดปฏิบัติ และมีพนักงานคุมประพฤติเป็น 
ผู้ท�าหน้าที่ควบคุมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท�าผิด 
ตามระดับความเส่ียงต่อการกระท�าผิดซ�า้ ทัง้นีเ้พือ่ให้โอกาส 
ผู้กระท�าผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมืองดี 

 ส�ำนกังำนส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรือ DEPA 
(Digital Economy Promotion Agency)  
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดนิหรอืรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีอ�านาจ
หน้าที่ ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์การส ่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลัให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดบั
ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

 ปัจจุบนั DEPA มบีรกิารสนับสนนุผูป้ระกอบการ 
ได้แก่ ศนูย์บรกิารช่วยเหลอืแบบเบด็เสรจ็ทางอตุสาหกรรม
ซอฟแวร์ หรือ One Stop Service และบริการ 
ขึ้นทะเบียนผู ้ประกอบการ เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ ่ม 
ผู้ประกอบการที่ขอเข้ารับค�าปรึกษาและการส่งเสริม
การลงทุนโดย DEPA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ 
ภายในเวบ็ไซต์มบีทความทีน่่าสนใจ อาท ิBlock Chain 
ความท้าทายต่อตลาดเงินและตลาดทุน CMS ระบบ
เชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน 
OTOP และ SMEs 4.0 ติดปีกการค้าด้วย Digital 
Marketing โดยท่านผู ้สนใจสามารถติดตามได้ใน
เว็บไซต์นี้
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บรรษทัประกันสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) (Thai Credit Guarantee Corporation 
(TCG)) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดต้ังขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการ 
ค�า้ประกนัสินเชือ่แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ทีม่ศีกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิแต่หลกัประกัน
ไม่เพียงพอในการขอกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อันเป็นการสร้าง
เสรมิศกัยภาพในการขยายกจิการและการลงทนุให้กบั
ผูป้ระกอบการ SMEs รวมถงึสนบัสนนุการสร้างโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น ผูท้ีส่นใจสามารถ
ศกึษารายละเอียดได้ที ่www.tcg.or.th

 วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำร กฟผ. 
แม่เมำะ (Mae Moh Egat College of Technology 
and Management) เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิด 
การเรยีนการสอนสาขาวชิาชพีเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี 
การผลติไฟฟ้า เดมิชือ่ว่าวิทยาลยัเทคนคิ กฟผ. แม่เมาะ 
จัดตั้งขึ้นตามโครงการความร่วมมือของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
กฟผ. แม่เมาะ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
ประเภทวิชาช ่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม จ�านวน ๖ หลักสูตร คือ ระดับ ปวช.  
เปิดสอน ๕ สาขางาน คอื สาขางานยานยนต์ สาขางาน
ไฟฟ้าก�าลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี 
และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ ปวส.  
เปิดสอน ๒ สาขา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อส�าเร็จการศึกษา
สามารถเข้ารับการสรรหาและเข้ารับบรรจุท�างานใน 
สถานประกอบการที่เข้าร่วมการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี ได้แก่ เหมืองแร่แม่เมาะ (กฟผ. แม่เมาะ)  
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กฟผ. แม่เมาะ) เป็นต้น
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