


www.senate.go.th
ปที่ ๙  ฉบับที่ ๕ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

A-H 5.indd  A 18/9/2555  8:50:34

creo




วารสารจุลนิติ ปที่ ๙  ฉบับที่ ๕ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ISSN 1686-3720

จัดทําโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน ๘๕๐ เลม
กันยายน  ๒๕๕๕

พิมพที่ กลุมงานการพิมพ สํานักการพิมพ
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวย

A-H 5.indd   B 18/9/2555   8:50:51



คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
 นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
  นายนัฑ  ผาสุข    ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

กองบรรณาธิการ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย   นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการ
 นายบรรหาร  กําลา นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรปฏิบัติการ
 นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรปฏิบัติการ
  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกรปฏิบัติการ
 นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรปฏิบัติการ
 นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรปฏิบัติการ 
บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน
 นางสาวนีรชา  มงคลวงศสิริ เจาพนักงานบันทึกขอมูลปฏิบัติงาน 
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒
  นางสาวสุจินต ประเสริฐกิจ ผูบังคับบัญชากลุมงานบรรณาธิการ
  และเทคโนโลยีการพิมพ
 นางสาวชมพูนุช ลาภเกิด  นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นางสาวสุมัทนา คลังแสง นักวชิาการชางศิลปปฏิบัติการ
 นางสาววรรธนา สุขวงศ นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
  นายศักดิ์พันธุ เกิดแกน   นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายอวิรุทธิ์ สนพราย นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายชรินทร แพนไธสง วิทยากรปฏิบัติการ
 นางสาวศิริมนัส สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ปท่ี ๙  ฉบับท่ี ๕ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

A-H 5.indd  C 18/9/2555  8:51:45

creo




รัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีกําหนดรูปแบบของรัฐหรือประเทศรวมท้ัง
การวางกลไกเกี่ยวกับสถานะ และความสัมพันธขององคกรผูใชอํานาจอธิปไตยภายในรัฐนั้นๆ 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับท่ีผานมารวมท้ังฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการบัญญัติ“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ไวในมาตรา ๖ 
ของรัฐธรรมนูญวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” โดยหลักการดังกลาวนี้ 
มีพ้ืนฐานความคิดมาจากวิวัฒนาการการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตั้งแตสมัยโรมัน ภายใต
สมมติฐานทฤษฎีแนวคิดอันเปนแมบทพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ (rule of law) ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของรัฐสมัยใหมในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และเมื่อรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมีสถานะ
เปนกฎหมายสูงสุด  มีศักดิ์หรือลําดับชั้นเหนือกฎหมายอื่นที่กฎหมายใดจะขัดหรือแยงมิได สถานะเชนนี้เอง
ทําใหรัฐธรรมนูญมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตองรักษาความเปนกฎหมายสูงสุด 
ดวยการกาํหนดใหมรีะบบควบคมุกฎหมายมใิหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู ความเปนกฎหมายสงูสดุของ
รัฐธรรมนูญที่มีสถานะเหนือกฎหมายใดๆ ที่เห็นเปนรูปธรรม ดังน้ันรัฐธรรมนูญของแตละประเทศได
บัญญัติหลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไวแตกตางกันไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในอดีตที่ผานมาจะเห็นวาการ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนการตรวจสอบกฎหมายในระดบัของพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิและพระราชกาํหนดวาขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืไมเทานัน้ แตยงัมไิด
มกีารวางบรรทัดฐานในเรือ่งการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิ
ไวแตอยางใด  

ดวยเหตุผลดังกลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณความเห็น
ทางว ิชาการ ในประเด็นเรือ่ง “หลกัความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญมคีวามสําคญัอยางไรกับ
ชาติบานเมือง” จาก รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ ทีม่คีวามรูและความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาว ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบและเขาใจ
ถึงหลักการสําคัญของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หลักการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อ
ใหเกิดประโยชนในการธํารงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว อันจะเปนผลดีตอการพัฒนา
ประเทศตอไป

สําหรับบทความทางวิชาการอ่ืน ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเร่ือง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” 
โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง “การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และขอบังคบัการประชมุ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓” โดย นายปณธิศัร  ปทมุวฒัน  โดยสําหรบัเน้ือหาในสวนอืน่ยงัคงเขมขนดวยขอมลู
ทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรณุาติดตามผลงานของวารสาร “จลุนติ”ิ ดวยดี
เสมอมา ซ่ึงเราพรอมท่ีจะทําหนาท่ีคัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

       
       กองบรรณาธิการ
       สิงหาคม ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง
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พระราชดํารัส
พระราชทานแกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันเสาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐

 สภารางรัฐธรรมนูญนี้ไดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรางรัฐธรรมนูญ. ซึ่งในระยะกอนนี้ 
ก็เคยมีเหมือนกัน  แตสภานี้ไดมีการตั้งดวยวิธีการที่ไมเคยมีมากอน และทุก ๆ ทานก็
เปนผูท่ีไดอาสาเขามารางรฐัธรรมนญู อันเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ. การท่ีทานได
อาสา และทานเปนผูที่เปนกลาง หมายถึงไมไดสังกัดพรรคการเมืองใด ๆ ก็เชื่อวาทาน
จะมีความสามารถที่จะรางกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ไดอยางด.ี
 การรางรัฐธรรมนูญนี้เปนงานที่ไมใชงาย แตไมใชยาก สําคัญอยูที่แตละทาน
จะตองไดศกึษา วาในโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซึ่งบางฉบับก็สั้นบางฉบับก็
ยาวเปนเหมือนหนังสือเปนปกใหญ. ปญหาอยูที่วาทานจะตัดสินที่จะสราง หรือราง
รัฐธรรมนูญใหยากหรือสัน้. แตเขาใจวาถามีขอความมากเกินไป จะลําบากในการที่จะ
สรางรฐัธรรมนญูท่ีเหมาะสม เพราะความจรงิรัฐธรรมนญูเปนกฎหมายทีเ่ปนแมบทหรอื
เปนกฎหมายที่วางระเบียบกวาง ๆ  สําหรับที่จะปกครองประเทศ. นอกจากนั้นก็ควรจะ
มีการรางกฎหมายที่เขาเรียกกันวา “กฎหมายลูก” งายกวาที่จะเอากฎหมาย “ทั้งแม
ทั้งลูก” อยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการแกไขจะลําบาก. สวนการแกไข
นั้น แกไขรัฐธรรมนูญก็ไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลกก็เจริญ หรือวิวัฒนาการ
ไปเรื่อย จะตองใหรัฐธรรมนูญนี้สามารถที่จะใชในโอกาสทุกโอกาส. ฉะนั้นขอสําคัญ
อยางหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือจะตองคลองตัว.
 นอกจากนี้มีสิง่ทีสํ่าคัญก็คือ จะตองใหสามารถท่ีจะรางกฎหมายทีส่อดคลองกบั
รัฐธรรมนูญนี้โดยงายและไมมีปญหากํากวม. ฉะนั้นการสรางหรือการรางรัฐธรรมนูญ
นี้จะตองมีความสําคัญอยูที่ใหแจมแจง. การรางรัฐธรรมนูญนี้มีความลําบากอยูอยาง
หนึ่งคือ จะตองสรรหาคําที่เหมาะสม ที่ไมกํากวม ลงในกฎหมายที่ไมเยิ่นเยอ. แตละ
ทานผูมีความรูมีอยู ๙๘ คน – ตามหลักควรจะม ี๙๙ แตเดี๋ยวนี้ทานม ี๙๘ คน - ก็จะ
ตองพยายามที่จะพดูคยุกนัเพื่อที่จะเลือกสรรคําเหลานี้ใหเหมาะสม. มิใชจะใหตกลง
กันงายเกินไป แตไมใชใหตกลงยากเกินไป เพราะวาทานมีเวลาจํากัด. ที่ไดพดูอยางนี้ก็
เปนการพูดแบบคราว ๆ และรวม ๆ. เขาใจวาทานทั้งหลายจะมีความสามารถที่จะรวม
กันรางรัฐธรรมนูญที่จะใชงานได.
 ในการน้ีก็ขอใหทานทกุคนมีความสามารถ และมีความตั้งอกตั้งใจท่ีแนวแนและ
สามารถที่จะปรองดองกัน หาคําที่จะมารางรัฐธรรมนูญนี้ดวยด.ี การนี้ก็ขอใหทานถึง
พรอมดวยกําลังกายกําลังปญญา ที่จะปฏิบัติงานนี้ใหเปนผลสําเร็จ. ก็ขอใหทุก ๆ  ทาน
จงประสบแตความเจริญและความสําเร็จในการนี.้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

 • บทนําบทสัมภาษณ  ........................................................................................................... ๑

  • รองศาสตราจารย มานิตย  จุมปา  ................................................................................... ๕ 
  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ .........  ๑๙

บทความทางวิชาการ

 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ  .....................................................................................................  ๒๗ 
  โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 • การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  .............................................................  ๔๓ 
  โดย นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน

 • การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
  และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน 
  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ..........................................................................  ๕๐
  โดย นายอนุรักษ  นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริต
  เชิงนโยบาย”  ..................................................................................................................  ๕๕

๕ ๔๓๒๗

สารบัญ
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๕๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ

 • รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ................  ๗๑
 • รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
  พ.ศ. ....  ..............................................................................................................  ๗๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

 • ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการไตสวน
  ขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ..................................................................................................  ๘๕ 
 • กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  ...........  ๑๐๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  เร่ือง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
  ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
  ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรอืไม  ...........................................................................  ๑๐๗ 
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
   เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘  ........  ๑๑๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ............................................  ๑๑๙

๘๕๕๐
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔  ....................  ๑๒๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา  ...........................................  ๑๔๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  .......  ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู
 • “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ

    “การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล” ..................   ๑๖๑

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • “The Referendum Overview : ความท่ัวไปเก่ียวกับการออกเสียงประชามติ ตอนท่ี ๒

  การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Contitutional Referendum)”  .........  ๑๗๑

แนะนําเว็บไซต  ............................................................................. ๑๘๑

๑๗๑๑๒๙

สารบัญ

๑๖๑
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ” เนื่องจากเปนกฎหมายแมบทของ
กฎหมายท้ังปวง เปนกฎหมายท่ีกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง กาํหนดโครงสราง 
อํานาจหนาที ่ตลอดจนกําหนดความสัมพันธระหวางอํานาจหนาทีข่ององคกรทางการเมือง
ท้ังหลายเหลาน้ัน ซึ่งจาก “หลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู” (Supremacy of 
constitution) ดังกลาว จึงไดนํามาสูแนวความคิดในการสรางระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรอืแยงตอรฐัธรรมนญู เพื่อเปนหลกัประกันความเปนกฎหมายสงูสดุและใหความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญทีม่ีสถานะเหนือกฎหมายใด ๆ นั้น ไดเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง๑ 

  ในดาน “รูปแบบขององคกร” ในการควบคุมมิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนัน้ ในแตละประเทศจะมอบหมายอํานาจในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายไวในองคกรทีแ่ตกตางกันไป โดยรูปแบบขององคกรที่นิยมใชอยูใน
ประเทศตาง ๆ มีดวยกัน ๓ รูปแบบ คือ๒  
  (๑) รูปแบบองคกรทางการเมอืง เปนการจัดตั้งในรปูแบบของคณะกรรมการ มลีกัษณะ
เปนองคกรทางการเมือง กรรมการทีม่าทาํหนาทีม่ักจะไดรับการแตงตัง้โดยกระบวนการทาง
การเมือง หรืออาจจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูแลว ซึ่งอาจเรียกวา “คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ” หรือ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนรูปแบบที่ใชอยูในประเทศฝรั่งเศส หรือ
เวียดนาม เปนตน
  (๒) รูปแบบศาลยติุธรรม โดยท่ีศาลยุตธิรรมเปนองคกรท่ีมีอาํนาจหนาท่ีพจิารณาพิพากษา
อรรถคดีทัง้ปวงอยูแลว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไปในคราวเดียวกัน โดยใน
ทางปฏิบัติศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดในสังกัดศาลยุติธรรมจะเปนผูทําหนาทีว่ินิจฉัย เปนรูปแบบ
ทีใ่ชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา โบลิเวีย คิวบา เมก็ซิโก ไนจีเรีย คูเวต 
ญี่ปุน อินเดีย เปนตน

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,“คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ :สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), หนา ๑๒๔.

๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,“ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ :บริษัท พี.เพรส จํากัด, 
๒๕๔๙), หนา ๔-๕.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๒ จุลนิติ

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

  (๓) รปูแบบศาลพเิศษหรอืศาลรฐัธรรมนญู คอื การจดัตัง้องคกรในรปูแบบของศาลพิเศษขึน้ 
โดยแยกอํานาจหนาที่ออกจากศาลยุติธรรม เรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยศาลพิเศษนี้
จะมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีรัฐธรรมนูญเทานั้น รูปแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรก
ในประเทศออสเตรยี ตอมาไดเปนทีย่อมรบัในหลายประเทศ เชน เยอรมน ีอติาล ีตรุก ีสเปน 
สวีเดน สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต เกาหลีใต เปนตน
  ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนั้น อาจจะกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนท่ี
กฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง
พระราชบญัญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) และชวงระยะเวลาภายหลงั
จากที่กฎหมายตราข้ึนใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) ทั้งน้ี หลักการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบัญญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย ไดมกีารนาํมา
ใชครัง้แรกในรฐัธรรมนญูฝรัง่เศส โดยเหตทุีป่ระเทศฝรัง่เศสนาํระบบการควบคมุรางกฎหมาย
มใิหขดัรฐัธรรมนูญมาใช เพราะในประเทศฝร่ังเศสกฎหมายท่ีประกาศใชบงัคบัแลวถอืวาเปน
เจตจาํนงรวมกนัของปวงชนตามทฤษฎสีญัญาประชาคมของรสุโซ ดงัน้ัน ศาลใดหรอืองคกรใด
จะไปพิพากษาวากฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวขัดตอรัฐธรรมนูญไมได๓ ซึ่งแนวความคิด
ดังกลาวมีความแตกตางกับหลักการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน เนื่องจากกฎหมายที่อาจยื่นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน
วินิจฉัยไดนั้นตองเปนกฎหมายท่ีประกาศใชแลว และเปนกฎหมายท่ียังคงมีผลบังคับใชอยู 
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายในลักษณะปองกันนั้นไมอาจที่จะกระทําได๔

 สําหรับประเทศไทย กอนป พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดกําหนดให “สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิขาดแต
ผูเดยีวในการตคีวามรัฐธรรมนญู” ซึง่เปนไปตามหลกัทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูฝรัง่เศสทีถ่อืวา 
องคกรท่ีเปนผูแทนปวงชนซ่ึงเปนคนออกกฎหมายเทาน้ันจึงจะเปนผูชี้ขาดวากฎหมายใดท่ี
รัฐสภาออกขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง 
ประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขึ้น เพื่อลงโทษ
แกผูที่ไดกระทําการตามที่กฎหมายนี้ถือวาเปนอาชญากรสงคราม ไมวาการกระทํานั้นจะได
กระทาํไปกอนหรอืหลงัจากทีก่ฎหมายมผีลใชบงัคบักต็าม และเมือ่คดขีึน้สูการพจิารณาของศาล
ไดเกิดประเด็นปญหาวาศาลฎีกามีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือไม ซึ่งศาลฎีกาไดใชอํานาจพิจารณาวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา 

๓ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
๔ สมคิด  เลิศไพฑูรย, “การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือ

การกระทาํของบคุคลตามรฐัธรรมนญู ซึง่เสนอโดยศาล หรอืผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา”, (รายงานวจิยั เสนอตอสาํนกังานศาล
รัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๑), หนา ๗๔.
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จุลนิติ

ศาลเปนองคกรที่ใชกฎหมายจึงตองรูวากฎหมายนั้นใชบังคับไดหรือไม อีกทั้งศาลเปนองคกร
ตุลาการซึ่งมีหนาทีใ่ชบังคับกฎหมายทีฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น ดังนั้น ศาลฎีกาจึงไดพิจารณา
และวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่ตราขึ้นนั้น เปนการบังคับใช
กฎหมายอาญาในลักษณะท่ีมผีลยอนหลงั เปนการตองหามตามรฐัธรรมนญู ถอืวาพระราชบญัญตัิ
ฉบับน้ีใชบังคบัไมได เปนโมฆะ (คาํพพิากษาฎกีาในคดอีาชญากรสงครามที ่๑/๒๔๘๙ ลงวนัท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๔๘๙)
  จากแนวคาํพิพากษาดงักลาว ทาํใหเกดิประเดน็ถกเถยีงกนัตอมาวา ระหวางองคกร
ฝายนิติบญัญติักบัฝายตุลาการ องคกรใดควรจะมอีาํนาจหนาท่ีในการพจิารณาวนิจิฉัยเกี่ยวกบั
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพือ่ยุติขอขัดแยงในประเด็นปญหาดังกลาว 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรใหมขึ้นเรยีกวา “คณะตุลาการรฐัธรรมนญู” เพื่อทําหนาท่ีวินิจฉยัชี้ขาดความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนกระทัง่ตอมาเมือ่มีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม
จาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรในรูปแบบศาลทีใ่ชอํานาจตุลาการ เรียกวา 
“ศาลรัฐธรรมนูญ” สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
   ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ัน ในชวงระยะกอนป พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย ไดกาํหนดใหมเีพยีง “หลกัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูภายหลงั
ประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) เทานั้น โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ นับเปนรฐัธรรมนูญฉบบัแรกที่ไดนํา “หลกัการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนญูของรางพระราชบญัญติักอนประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) มาบญัญตัไิว 
ซึ่งเปนการรับเอาอิทธิพลหรือแนวความคิดมาจากรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส๕ และภายหลังจากนั้น
หลักการดงักลาวนี้กไ็ดมีการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัถาวร ตอมา
ทุกฉบับ
 ทั้งนี้ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่เปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จะเห็นวาไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไวโดยกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีบทบาทและอํานาจหนาทีใ่น
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน 
กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนทีก่ฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ และชวงระยะเวลาภายหลังจาก
ทีก่ฎหมายนั้นตราขึ้นใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติกอนประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๑๔๑ และ

๕ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

มาตรา ๑๕๔ โดยเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รฐัธรรมนญูหรอืไม และมขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืไม และ “หลกัการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญภายหลงัประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๒๑๑ 
มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ทีบ่ญัญตัใิหศาลท่ีพจิารณาคดี บคุคลซ่ึงถกูละเมิด
สทิธหิรอืเสรภีาพ  ผูตรวจการแผนดนิ และคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาต ิสามารถทีจ่ะ
เสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัไดวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีประกาศใชแลว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
 อยางไรก็ตาม เมือ่พิจารณาระบบควบคุมกฎหมายมิใหขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญของ
ประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนัจะเหน็วา การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญู
เปนการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญตั ิและ
พระราชกําหนดวาขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญหรือไมเทาน้ัน แตยงัมไิดมกีารวางบรรทดัฐาน
ในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ในกรณทีีบ่ทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดวยกนัไมสอดคลองกนักย็งัไมมคีวามชดัเจนวาสมควร
ใหองคกรใดเปนผูวินิจฉัย จนสงผลทําใหเกิดปญหาวิกฤติของบานเมืองมาแลวหลายครั้ง
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ” และ “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” 
มากยิ่งขึ้น ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง 
“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง” 
จากรองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดาน
รัฐธรรมนูญเปนอยางดียิ่ง เพื่อที่จะไดทราบวาระหวาง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” กับ “หลักอํานาจอธิปไตยของรัฐ” มีความสัมพันธกันอยางไร รัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยควรมีการวางโครงสรางและสาระสําคัญของอํานาจรัฐในแตละเรื่องไวเชนใด
จงึจะมคีวามเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวกิฤตขิองบานเมอืงในปจจุบนัและอนาคตได 
และหากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกันไมสอดคลองกัน สมควรใหองคกรใดเปนผู
วินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของรัฐสภามีปญหาความไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ในกรณีเชนนี้สมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมี
แนวทางแกไขปญหาอยางไรจึงจะมีความถูกตองและเหมาะสมท่ีสดุ รวมท้ังขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ที่เปนประโยชนในการธํารงไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดี
ตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้ 
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จุลนิติ : หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนญูนั้นมลีกัษณะอยางไร รวมทั้งหลักการในสวน
ที่วาดวยอํานาจอธิปไตยของรัฐ

รศ. มานิตยฯ : หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญหรือ “Supremacy of constitution” คือหลักการ
ท่ีถือวารฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุ บทบญัญตัแิหงกฎหมายอ่ืนใด
จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได เหตุทีต่องรวมศูนยอาํนาจไวที่
รัฐธรรมนูญเพราะในทางทฤษฎีเราถือวา รัฐธรรมนูญเปนสัญญา
ประชาคม เปนกติกาของคนทุกคนที่มาอยูรวมกันในสังคมที่ตองการ
สถาปนากฎเกณฑหน่ึงขึน้มา แลวใหมสีถานะเปนกฎเกณฑสงูสดุ และ
เรียกชื่อวารัฐธรรมนูญ เพียงแตวาในยุคประชาธิปไตยก็สุดแทแตวา
อํานาจอธิปไตยอยูทีใ่คร ในอดีตก็มีตั้งแตทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของพระเจา ทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเปนของพระสันตะปาปา ทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย และสองทฤษฎีสุดทายคือทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของชาติ สองทฤษฎีหลังนีจ้ะเปนทฤษฎีทีใ่ชอยูในปจจุบัน หลักใน
เรือ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับทฤษฎีอํานาจ
อธปิไตยจะเช่ือมกนัตรงที่วา ถาอํานาจอธปิไตยเปนของใคร คนนั้น
กม็ ี“อํานาจที่จะไปสถาปนารฐัธรรมนญู” ถาเราถอืหลกัวาอาํนาจ
อธปิไตยเปนของประชาชน ประชาชนกย็อมมอีาํนาจท่ีจะสถาปนา
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศได ตัวอยางในอดีต เชน 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีขอความวา “We the people” 

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา๑
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

ซึ่งปรากฏอยูในยอหนาแรกของรัฐธรรมนูญ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน ดงันัน้ ในสหรัฐอเมริกาจึงปฏิเสธระบอบกษัตรยิเพราะในอดีตเคยเจ็บชํา้มาจากระบอบกษัตรยิ
ของอังกฤษ สําหรับสหรัฐอเมริกาทุกอยางอยูที่ประชาชน และถือวาประชาชนเปนใหญ และใชระบบ
การปกครองแบบแบงแยกอํานาจ 

อยางไรก็ดีระบบที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และประชาชนมีอํานาจสถาปนา
รฐัธรรมนญูไดนัน้ บางครัง้ทาํใหเกดิความรูสกึทีว่าประชาชนเปนใหญจนถงึขัน้ทีเ่รยีกวา เมือ่ประชาชน
เลือกผูแทน ผูแทนก็จะทําหนาที่เปนผูแทนเฉพาะของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ทําใหเกิดปญหาวา เมื่อผูแทน
มาจากเขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาที่จะตองทําหนาที่ในฐานะตัวแทน แทนที่ผูแทนดังกลาวจะทําหนาที่ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ แตกลับคํานึงถึงประชาชนเฉพาะในเขตเลือกตั้งของตนที่เลือก
ตนมาเทานั้น จึงทําใหเกิดทฤษฎีขึ้นใหมอีกทฤษฎีหนึ่งเพื่อจะมาคานกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน คอื ทฤษฎอีาํนาจอธปิไตยเปนของชาต ิโดยทฤษฎนีีไ้ดสมมตสิิง่ ๆ  หนึง่ทีไ่มมีตวัตนขึน้มานัน่
คอื “ชาต”ิ แลวบอกวาอาํนาจอธปิไตยเปนของชาต ิผูแทนเปนเพยีงแคกลไกหนึง่ในการทีจ่ะแสดงออก
ซึ่งเจตนารมณของประชาชนเทานั้น ดังน้ัน เมื่อผูแทนไดรับการเลือกตั้ง ผูแทนก็จะตองทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของชาติ ไมใชผูแทนที่ผูกพันอยูกับเขตเลือกตั้งเทานั้น

สาํหรับประเทศไทยในทางทฤษฎีถอืหลักวา อาํนาจอธิปไตยเปนของประชาชนผสมกับอาํนาจ
อธิปไตยเปนของชาติ เพราะถาเราถือหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเพียงอยางเดียว เราจะ
บญัญตัใิหการเลือกต้ังเปน “หนาที”่ ไมไดเพราะประชาชนมีเพยีง “สทิธิ” แตในขณะเดียวกันถาเราถือวา
อาํนาจอธิปไตยเปนของชาติ ประชาชนก็จะไมมสีทิธิในการเขาชือ่เสนอกฎหมาย และไมมสีทิธิในการออก
เสียงลงประชามติ แตในทางปฏิบัติแลวถาถามวาประเทศไทยถือหลักอํานาจอธิปไตยอยูที่ใคร เราจะมี
คาํตอบอกีแบบหนึง่โดยพจิารณาในทางประวตัศิาสตรกอนการเปลีย่นแปลงการปกครองในปพทุธศกัราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเราถือวา อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว พระองคทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ครั้นเมื่อคณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
พระมหากษัตริยซ่ึงทรงอํานาจอธิปไตยอยูก็ทรงสละพระราชอํานาจน้ันใหแกประชาชนท้ังประเทศ ดวยการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญและลดพระองคลงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจน้ันแทนปวงชน 
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํานาจอธิปไตยรวมกัน

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเดือนมิถุนายน ปพุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น หาได

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริยซึ่งทรงอํานาจอธิปไตยอยู
กท็รงสละพระราชอาํนาจนัน้ใหแกประชาชนทัง้ประเทศ ดวยการพระราชทานรฐัธรรมนญู
และลดพระองคลงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจนั้นแทนปวงชน 
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยรวมกัน

ปกค
สล

การ
กท็ร

องอํานาจ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตัดความคิดในเรื่องการปกครองโดยระบอบ
กษัตริยท้ิงไปไม เพราะรัฐธรรมนูญหลังจากน้ัน
ทกุฉบบักย็งัคงเขยีนเชื่อมโยงอาํนาจระหวาง
ประชาชนกับพระมหากษัตริยอยู เสมอ 
ตัวอยางเชน เมือ่ประชาชนเลือกสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ทํา
หนาทีใ่นการตรากฎหมาย และกฎหมายที่
ผานการพิจารณาของรัฐสภาจะประกาศใชไดตองใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยกอน หรือ
เมือ่ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะทําหนาทีใ่นการเลือก
นายกรฐัมนตรตีอไป นายกรฐัมนตรีกอนจะเขาสูตาํแหนงไดตองมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ กอน 
หรือกรณีของศาลที่ตองตัดสินคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวา 
อํานาจอธิปไตยในประเทศไทยน้ันเชื่อมโยงกันระหวางอํานาจของประชาชนกับสถาบนัพระมหากษตัรยิ 
นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลาที่ผานมานับแตปพทุธศกัราช ๒๔๗๕ การยกเลกิและประกาศใชรฐัธรรมนญู
แตละฉบบัสวนใหญน้ันเปนผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเมอืงโดยการใชกําลงัเขายึดอํานาจในรปู
ของการทํารัฐประหารแทบทั้งสิ้น หากจะกลาวในทางทฤษฎีแลวเมื่อคณะรัฐประหารทําการยึดอํานาจ
สําเร็จก็ตองถือวา คณะรัฐประหารนั้นเปนรัฐาธิปตยและมีอํานาจที่จะกระทําสิ่งใดก็ได แตสําหรับ
ประเทศไทยนั้น หลังจากทําการยึดอํานาจการปกครองเสร็จเรียบรอยแลวเรายังคงอิงกับสถาบัน
พระมหากษตัรยิอยู และขอใหสังเกตตอไปวา เมือ่คณะรฐัประหารจะลงจากอาํนาจกม็กีารออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมและบญัญติัตอไปอกีในรฐัธรรมนญูวา ทกุสิ่งทกุอยางที่คณะรฐัประหารไดกระทาํลงไปให
ถอืวาชอบดวยรฐัธรรมนญู จึงเชื่อมโยงกบัหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูที่บทบญัญตัิ
แหงกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได อันนี้คือหลักการประการแรก

สวนหลักการประการที่สอง คือ การแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะกระทําได
ยากกวากฎหมายปกติทั่วไป ซึง่โดยหลักมาตรฐานสากลแลวการหามไมใหแกไขรัฐธรรมนูญยอม
เปนไปไมไดโดยสภาพ เพียงแตวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการแกไขเพิ่มเติมอยางไรเทานั้น 
ตัวอยางเชน จะมีการเปดโอกาสใหแกไขมากหรือแกไขนอย หรือแกไขแลวจะใหประชาชนมีสวนรวม
มากนอยเพียงใด เปนตน

จุลนิติ : ในชัน้ยกรางรัฐธรรมนูญในสมัยกอนมักจะมีการถกเถียงกันเรื่องทีม่า
ของอํานาจอธิปไตยที่บอกวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หรืออํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยนั้น มีนัยสําคัญตางกันอยางไร

รศ. มานิตยฯ : ในเรื่องนี้ไมวารัฐธรรมนูญของไทยจะบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทยหรอือํานาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทยนั้นก็จะยงัคงเปนท่ีถกเถยีงกันตอไป สมยักอน
เราจะใชคําวาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล แตตอมาในการยกรางรัฐธรรมนูญทกุครัง้จะมกีารถกเถียงกันในประเด็นนี้ 
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

จนกระทั่งในการยกรางรฐัธรรมนูญฉบบัป ๒๕๔๐ 
ไดมีการอธิบายไวชดัเจนวา หากเราใชคาํวาอํานาจ
อธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย อํานาจอธปิไตยน้ัน
อาจจะไมใชของปวงชนชาวไทยก็ได ตัวอยางเชน 
ถาเราบอกวาขาวมาจากชาวนา ขาวนั้นอาจจะ
ไมใชของชาวนาก็ได เพราะวาพอคาคนกลาง
ซ้ือขาวน้ันไปแลว แตถาเราบอกวาขาวเปนของ
ชาวนา ขาวน้ันก็จะเปนของชาวนาจะเปนของคนอ่ืน
ไปไมได ดังนั้น ในทางถอยคําและความรูสึกของ

ประชาชนโดยทั่วไปยอมเหน็ไดชดัวา ควรใชคาํวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย อยางไรกต็าม
แมถอยคําจะใชคําวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยซ่ึงทําใหดูเสมือนหน่ึงวา ปวงชนชาวไทย
แตเพยีงฝายเดียวมีอํานาจอธิปไตยเต็มรอย แตในทางประวัติศาสตรของเรายังคงถือวาประชาชน
ไมใชผูที่มอํีานาจอธปิไตยเตม็รอยเทานั้น แตยังมอีาํนาจอกีสวนหนึ่งฝากไวท่ีสถาบนัพระมหากษตัริย 
ซึ่งเปนการใชอํานาจควบคูกันระหวางอํานาจประชาชนกับอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย

 จลุนิติ : ในฐานะท่ีรฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศน้ัน สําหรับในสวน
ของประเทศไทยแลวรฐัธรรมนญูควรมหีลักการเก่ียวกับโครงสรางและสาระสําคัญของ
อํานาจรัฐในแตละเรื่องไวเชนใดจึงจะมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวิกฤติของ
ชาติบานเมืองในปจจุบันและอนาคตได

รศ. มานิตยฯ : เม่ือพดูถงึโครงสรางของรฐัธรรมนญูในเชงิรฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบ คาํถามแรก
เวลาทีจ่ะยกรางรัฐธรรมนูญคือคําถามทีว่า เราควรจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบสั้นหรือแบบยาว ถาเปน
รฐัธรรมนญูในสมยัโบราณ เชน รฐัธรรมนญูฉบบัแรกของสหรฐัอเมรกิา มีการบญัญตัติวับทหลกัไวท้ังหมด
เพียง ๗ มาตรา ตอมามีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาแลวถึง ๒๗ ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณบาน
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และไดใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป แตสหรัฐอเมริกามีระบบศาลซึ่งตั้งขึ้นมา 
๒๐๐ กวาป และไดพัฒนาจนเรียกไดวา เมื่อศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญแลว 
สามารถทําใหรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีชีวิตขึ้นมาได ซึ่งจะพิจารณาเห็นไดวา ตัวบทหลักของ
รฐัธรรมนญูท่ีมีอยูเพยีง ๗ มาตรา และมกีารแกไขเพิ่มเตมิ ๒๗ ครั้ง ความยาวทั้งหมดถอืวาสั้นมาก และอาจ
จะกลาวไดวา เปนรฐัธรรมนญูท่ีส้ันท่ีสุดในโลกก็วาได เพราะการเขยีนรฐัธรรมนูญเมื่อ ๒๒๕ กวาปที่แลว 
บริบททางสังคมไมซับซอน แตในปจจุบันประเทศสวนใหญในโลกเมื่อจะทําการยกรางรัฐธรรมนูญ คํา
ตอบมักคอนขางชัดเจนวามักจะเปนรัฐธรรมนูญแบบยาว ไมมีประเทศไหนเขยีนสั้น ๆ เพราะการเขียน
รฐัธรรมนญูอยางส้ันน้ันเสมือนกบัไดฝากการตคีวามไวท่ีองคกรศาลซ่ึงก็ไมรูวาศาลที่ตั้งขึ้นมาคูขนานกบั
รัฐธรรมนูญจะสามารถพัฒนารัฐธรรมนูญตอไปไดอยางแทจริงหรือไม

เมือ่มาถึงคําถามที่วาโครงสรางของรัฐธรรมนูญไทยควรจะเขียนอะไรบาง สิ่งหนึ่งทีเ่ราตอง
ยอมรบัคือต้ังแตปพทุธศกัราช ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐ รางรฐัธรรมนูญฉบบัใดกต็ามท่ีเปดโอกาสใหประชาชน

P5-17.indd  8 18/9/2555  8:59:25

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มสีวนรวม ทกุคนตางเห็นดวยและสนับสนุนใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แมกระทัง่
บางเรื่องที่ไมใชเรื่องที่สมควรจะเขยีนไวในรฐัธรรมนูญแตก็มีการเขยีนดวยเหตผุลเฉพาะของประเทศไทย 
ตัวอยางเชน รฐัธรรมนูญป ๒๕๔๐ บญัญตัเิรือ่งเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมคอนขางจะละเอยีดและไปเอา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใสไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุผลวา 
เพราะศาลในยุคนัน้ไมดําเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด จึงตองยก
สถานะสทิธเิหลาน้ันมาไวในรฐัธรรมนูญเสยี ซึ่งตอมาปพทุธศกัราช ๒๕๕๐ เห็นวา หลงัจากปพทุธศักราช 
๒๕๔๐ ศาลเริม่ดาํเนินการใหสอดคลองกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแลว จงึไมจาํเปนตองเอาบทบญัญตัิ
ในเรื่องวิธีพิจารณาความอาญามาเขียนไวในรัฐธรรมนูญอีก แตในการยกรางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กมี็การหยบิยกสทิธติาง ๆ  ท่ีไมจําเปน เชน ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั ทีบ่ญัญตัิ
ไวคอนขางมากจนรูสึกวา ตอไปรัฐบาลไมมีสิทธิทีจ่ะกําหนดอะไรเอง เพราะตองเดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความเปนจริงแลวแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะเขียนไวสั้น ๆ 
แลวใหรัฐบาลไปปรับใชใหเขากับยุคสมัยเอง 

โดยปกติรฐัธรรมนูญจะมีเน้ือหาอยูสองสวน คอื สวนท่ีรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
และสวนที่วาดวยการจัดโครงสรางของรัฐอีกสวนหนึ่ง หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ประเทศไทย
ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเราไมคอยโตแยงกันอยางรุนแรง เราคอย ๆ พัฒนาแมจะมีปญหาวา 
รัฐธรรมนญูเขียนรับรองไวมากมาย ซึง่ถือวาในหมวดวาดวยเรือ่งสิทธิและเสรีภาพของเราสมบูรณ
ในระดบัหน่ึงแลว เพยีงแตเวลาเอามาปรบัใชจะมปีญหาในชวีติจรงิ เพราะหากใครไดประโยชนจากสิทธิและ
เสรภีาพใด กจ็ะหยบิยกแตสิทธิและเสรภีาพน้ันขึ้นอาง ตวัอยางเชน ในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท่ีมีการชมุนมุ
ทางการเมืองอยางรนุแรงท่ีกลุมผูชมุนมุอางอยางเดยีววา ตนมีเสรภีาพในการชมุนมุ เพราะฉะนั้นเสรภีาพ
ในการชุมนุมเปนเสรีภาพที่ใหญทีสุ่ดจึงสามารถปดถนนได ซึง่ความจริงแลวเสรีภาพไมใชอําเภอใจ 
เสรีภาพมีขอบเขตแหงการใช แมกระทั่งเสรีภาพในการชุมนุมปดถนนก็อาจไปกระทบตอเสรีภาพ
ของผูเดินทางที่จะเดินทางบนถนนนั้น ๆ ได เพราะฉะนั้นเมื่อกลุมผูชุมนุมอางเสรีภาพในการชุมนุม 
ตํารวจก็ควรออกแถลงการณเลยวา ผูชุมนุมมีเสรีภาพในการชุมนุมแตก็มีขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
ในการใชสทิธแิละเสรภีาพของตนหามไปขดัหรอืแยงตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอ่ืน จะทําใหขออางของ
อีกฝายหนึ่งที่อางแตเสรีภาพในการชุมนุมลดนอยถอยลง เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผม ผมมองวา 
บทบญัญติัในสวนของสิทธแิละเสรภีาพท่ีมอียูเหมาะสมดแีลวสาํหรบัประเทศไทย อาจจะถอืวามาก
เกนิไปดวยซ้ํา จนทาํใหรัฐไมสามารถจะตอบสนองตอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนได เพราะวนัท่ี
รฐัธรรมนญูเขยีนวาประชาชนมสิีทธอิะไร ในทางกฎหมายเราถอืวารฐัมีหนาท่ีตองจัดหาใหประชาชนตาม
ท่ีรฐัธรรมนูญไดเขยีนไวดวย เรื่องสทิธแิละเสรภีาพจงึไมคอยมีปญหาท้ังในทางทฤษฎแีละในทางปฏบิตัิ 
แตที่มีปญหามากที่สุดคือเรื่องการจัดโครงสรางของรัฐ ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ จุดสําคัญคือจะทาํอยางไรใหท้ังสามอาํนาจนี้ถวงดุลซึ่งกนัและกนัไดอยางเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูยกรางรัฐธรรมนูญมองวา ประเทศไทยมีการคอรรัปช่ันมาก 
ฝายบริหารมีชองทางในการใชอํานาจโดยมิชอบ จึงมีการสถาปนาองคกรตรวจสอบตาง ๆ ขึ้นมา 
ในขณะเดียวกันก็เสริมสรางความเปนประชาธิปไตยโดยใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง แลวก็ให
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทําหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมเขาสูองคกรอิสระ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ
ปรากฏผูมีอํานาจเขามาเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเร่ิมมองเห็นชองทางวา ถาจะไมถูกระบบตรวจสอบ
ตรวจสอบก็ตองคุมระบบตรวจสอบใหได โดยการคุมตนทางของทางเขาองคกรอิสระนั่นคือการ
ไปคุมวฒุสิภาซ่ึงกไ็มยาก เพราะวุฒสิภาใชระบบเลือกต้ังโดยหามโฆษณาหาเสียง เมือ่หามโฆษณาหาเสียง 
ผูที่ไดรับการเลือกต้ังเขามาสวนใหญจึงเปนบรรดาญาติพี่นองของนักการเมืองในพื้นที่นั้นหรือไมก็เปน
ผูที่มีชื่อเสียงจริง ๆ ในทองถิ่นนั้น จนมีการขนานนามวาสภาผัวเมียในยุคนั้น

ตอมาเมื่อมีการคุมสมาชิกวุฒิสภาไดก็มีผลตอการโหวตในการเลือกกรรมการในองคกรอิสระ 
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ การจัดโครงสรางองคกรของรัฐที่พยายามจะใหดุลและคาน
อํานาจกันนั้นเสียสมดุลขึ้นมาทันที เพราะเมื่อฝายบริหารมีอํานาจมาก ในขณะที่กลไกฝายตรวจสอบ
ทั้งหลายหยอนประสิทธิภาพ ไมไดฉายแววขึ้นมา หรือเรียกไดวา ฝายบริหารพัฒนาตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๐ ไดอยางรวดเร็ว พรรคการเมืองหน่ึงพรรคสามารถกุมเสียงขางมากไวในรัฐสภาแตเพียง
พรรคเดียว ในขณะที่ระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญซ่ึงตั้งขึ้นพรอมกันยังไมทันบรรลุนิติภาวะ
ก็ถูกควบคุมแทรกแซง จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีเปาหมายเพื่อลดอํานาจของฝายบริหาร โดยสรางระบบใหมีการยุบ
พรรคการเมืองหากวาพรรคการเมืองกระทําผิดกฎหมาย แตการยุบพรรคการเมืองไมใชการ
แกปญหาท่ีแทจริง กลับเปนการทําลายระบบการเมืองเพราะแมกระท่ังยุบพรรคการเมืองหน่ึงไปถึง
สองคร้ัง พรรคการเมืองนัน้ กย็งัไมหายไปจากวงการ ตอใหพยายามจะกีดกนันักการเมืองสมยัเกาทีบ่างคน
เชื่อวามีปญหาออกไปจากระบบเพ่ือใหนักการเมืองเลือดใหมเขามา แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักการเมือง
เลือดใหมก็ไมไดใหมจริง เพราะแทจริงก็คือญาติพี่นองรุนสองรุนสามของนักการเมืองรุนเกาซึ่งรอวัน
ปลดล็อกและกลับเขามาใหม

 นอกจากนั้น องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่พยายามจะสรางใหมีความเปน
อิสระและทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายอ่ืนนั้นเกิดปญหาข้ึนอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 
กรณีศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรับการแตงตั้งเขามาในชวงระยะเวลาที่มี
สภานิติบัญญัติแหงชาติและอยูในชวงของการรัฐประหารและความสงสัยในประเด็นเก่ียวกับ
ความเปนกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทาน เพราะในขณะที่การดําเนินคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละคดีนั้น เมื่อมีการตัดสินคดี ผูพิพากษา
ในองคคณะจะไมเคยออกมาใหสมัภาษณ เพราะทานไดใหเหตผุลโดยมเีสยีงขางมาก เสยีงขางนอยไวใน
คาํพพิากษาแลว แมกระท่ังในกรณีของทานกีรติ กาญจนรินทร ผูพพิากษาซ่ึงเปนเสียงขางนอยในคดีหนึง่

รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีเปาหมายเพื่อลดอํานาจของฝายบริหาร 
โดยสรางระบบใหมีการยุบพรรคการเมืองหากวาพรรคการเมืองกระทําผิดกฎหมาย 
แตการยุบพรรคการเมืองไมใชการแกปญหาที่แทจริง

รัฐธรรม
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จุลนิติ

ซึ่งไดวินจิฉยัวา ประกาศของคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรง
เปนประมุข (คปค.) ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาํท่ีกอใหเกดิความเสยีหายแกรฐั (คตส.) 
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ทานเปนเสียงขางนอยทีว่ินิจฉัยวา เมื่อ คตส. ประกอบดวยคณะบุคคล
ทีเ่ปนผลพวงของ คปค. ทีท่ําการปฏิวัติหรือรัฐประหารมาโดยไมชอบ ยอมไมมีอํานาจหนาทีต่าม
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยเชนกัน 
จงึไมมีอํานาจฟอง ถอืเปนการปฏิเสธอํานาจคณะรฐัประหารเปนครัง้แรก ซึง่เปนคาํพพิากษาสวนบคุคล 
แตทานเหลานั้นกไ็มเคยใหสมัภาษณหรอืแสดงความคดิเหน็แตอยางใด แตในกรณขีองศาลรฐัธรรมนญู
ซึ่งเปนองคกรหลกัท่ีจะตดัสินประเดน็ตาง ๆ  เก่ียวกับรฐัธรรมนูญ รวมทั้งการควบคมุตรวจสอบกฎหมาย
ไมใหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู ดวยความเคารพตอตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรรฐัธรรมนญู
บางทานก็ออกมาใหสมัภาษณหรือแสดงความคิดเห็น แมกระทัง่มกีารออกมาเปรยวา ไมมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญสําหรับคุมครองศาลรัฐธรรมนูญเหมือน
ศาลยุติธรรม ซึ่งความจริงแลวระบบศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีศาลเดียวยอมตองเปดโอกาสใหประชาชน
วิพากษวิจารณได เพราะถาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีไมดีหรือไมถูกตองเราจะไมมีระบบถวงดุล
ศาลรัฐธรรมนูญอีกแลว เราจะไปแกไขคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอีกไมได เพราะฉะนั้นจุดสําคัญ
ในการดุลและคานอํานาจองคกรตาง ๆ ภายใตรัฐธรรมนูญจะอยูที่วา เราจะตองมีการจัดวางโครงสราง
อํานาจของแตละองคกรใหมีความสมดุลกันอยางไร และปญหาสําคัญคือเราจะจัดวางอยางไรใหมี
ความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย เพราะไดรวบรวม
ประสบการณของรัฐธรรมนูญทุกฉบับในประเทศไทยรวมถึงรฐัธรรมนูญจากทั่วโลกมาปรับใช หลังจาก
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาแลว ๙ ป ก็เกิดการรัฐประหาร มีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ ขึ้นโดยรอยละ ๗๐ – ๘๐ เปนเนื้อหาเดิมของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ผมคิดวา ถาเราจะยึด
โมเดลของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี้ตอไป จุดสําคัญที่ผมมอง คือ ตนเหตุของปญหาตาง ๆ คือ วิธีการ
ไดมาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา เพราะเราตางยอมรบัวา ระบบที่เปนประชาธปิไตยที่สดุคอืการเลอืกต้ัง อาจเกดิ
คําถามวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งในประเทศไทยไดสะทอนเจตนารมณของผู ลงคะแนน
อยางแทจรงิหรอืไม เรายงัมีปญหาเรื่องการซื้อสทิธขิายเสยีงหรอืไม ถาเรายอมรบัวายงัม ีและยงัแกไข
ไมได ดังน้ัน การเลอืกตั้งอาจไมสามารถไดผูแทนท่ีพรอมจะทําหนาท่ีเพ่ือประเทศชาติไดอยางแทจรงิ 
ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเราไมไปแตะครับ เพราะทานมาจากการเลือกตั้ง แตเรามา
แตะตรงที่สมาชิกวุฒิสภา เพราะอํานาจของวุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบบุคคลเขาสูองคกรอิสระ
ตามรฐัธรรมนญู ตลอดจนมอํีานาจในการถอดถอนบคุคล คอื Impeachment เพราะฉะนั้นเราควรกําหนด
ท่ีมาของสมาชกิวฒุสิภาใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของวุฒสิภา เพราะสมาชกิวุฒสิภาไมไดเปนผูแทน
ปวงชนในลักษณะทีเ่รียกวานําความเดือดรอนของประชาชนในพื้นทีม่าพูดในสภา แตเราจะใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนตนทางของระบบการตรวจสอบ 

ในความคิดเห็นของผมนั้นเปนไปไดไหมทีผ่มเคยศึกษาเอาไวนั่นคือเราจะเปลี่ยนแปลงมาใช
ระบบที่เรียกวา “การสรรหาเพื่อเลือกตัง้” ถือเปนการสรางนวัตกรรมใหมโดยการตั้งคณะกรรมการ
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

สรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง และกําหนดใหจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งแรกหากใครอยาก
เปนสมาชิกวุฒิสภาเขตใดใหสมัครเขามาผานคณะกรรมการสรรหาซึ่งจะเปนผูกลั่นกรองในเบ้ืองตนวา 
ผูสมัครมีความใกลชิดกับนักการเมืองเกินไปหรือไม สมมติวาในจังหวัดนั้นกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา
ไดจํานวน ๕ คน แตมีผูสมัครจํานวน ๒๐ คน คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๒ เทา 
คือ คัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมมาจํานวน ๑๐ คน ใหถือเปนผูสมัครที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น 
จากนั้นใหสงรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๑๐ คน ๑๐ เบอร กลับไปยังจังหวัดนั้น เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดนั้นเลือกอีกครั้งหนึ่ง

สวนที่มาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากอดีตประมุขของสามอํานาจ คือ 
รัฐบาล รัฐสภา และศาล เชน ประมุขของศาลก็ใหนําอดีตประธานศาลปกครอง อดีตประธานศาลฎีกา 
อดีตประธานศาลรัฐธรรมนญู โดยใหทานเลือกกนัเองใหเหลอืสองคน อดีตประธานรัฐสภาทีย่งัมชีวีติอยู
ใหมาเลือกกันเองใหเหลือสองคน อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยูใหเลือกกันเองใหเหลือสองคน 
รวมท้ังหมดหกคน ซึง่อาจถูกตัง้คาํถามวา หลายทานยงัมคีวามเก่ียวของกบัทางการเมือง แตเราคงปฏิเสธ
นกัการเมืองไมได การอาศัยประสบการณของทานบางคร้ังตองมีความไวใจในระดับหน่ึง ไมอยางน้ันเรา
จะตอบคําถามไมไดวา แลวจะเอาคณะกรรมการสรรหามาจากไหน ประชาชนอาจรูสึกวาไมมีเสรีภาพ
ในการเลือกต้ังอยางเต็มที่ สําหรับวุฒิสภาถาเรามองวาการแตงตั้งแบบในอดีตเราไมเอา แลวเลือกตั้ง
แบบป ๒๕๔๐ ก็ไมเอา แลวเราจะเอาระบบผสมแบบปจจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกต้ังและการ
แตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไรไมได เมื่อตองทํางานรวมกันก็มักจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยูตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นระบบการสรรหาเพื่อเลือกตั้งนี้จึงถือเปนนวัตกรรมใหม ที่จะทําใหไดวุฒิสภาที่มีความ
เปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระดวย

นอกจากน้ี องคกรอิสระบางองคกรท่ีมอีาํนาจหนาทีซ่ํา้ซอนกัน ตวัอยางเชน ผูตรวจการแผนดนิ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกันมาก เพียงแควาอะไรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็ไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แตถาเปนสิทธิอื่นก็มาที่ผูตรวจการแผนดิน คําถาม คือ 
เราควรเอาสององคกรมาเปนหนวยงานเดียวกันหรือไม เพราะมีเยอะก็วุนวาย สวนศาลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อไปเทียบกับศาลยุติธรรมซึ่งตั้งมาแลวประมาณเกือบรอยป โครงสรางตาง ๆ  ของศาลรัฐธรรมนูญจงึ
เสียเปรียบศาลยุติธรรม การทํางานของศาลรัฐธรรมนูญถาไมไดคนท่ีสามารถบริหารจัดการไดอยางดี
แลวก็อาจเกิดปญหาได ตางจากศาลปกครองซึ่งแมจะตั้งในชวงเวลาไลเลี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญ แต
ศาลปกครองไดรบัการพฒันามาตัง้แตสมยัเปนสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาโดยนาํคณะกรรมการ
วินิจฉัยเรื่องราวรองทุกขมาเปนหนวยงานสนับสนุนของศาลปกครองและไดนักวิชาการที่เรียนจบจาก

ระบบผสมแบบปจจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกต้ังและการแตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไร
ไมได เมื่อตองทํางานรวมกันก็มักจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยูตลอดเวลา 
เพราะฉะนัน้ระบบการสรรหาเพือ่เลอืกตัง้น้ีจงึถือเปนนวตักรรมใหม ทีจ่ะทําใหไดวฒุสิภา
ที่มีความเปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระดวย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตางประเทศในทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาไปเปน
ผูพิพากษาและวางรากฐานในทางกฎหมายมหาชน

หลักสําคญัขององคกรที่ทําหนาท่ีพจิารณาวินิจฉยัอรรถคดโีดยเฉพาะศาล เมื่อเปนตลุาการไมใช
ถือหลักเพยีงวา ตองดาํรงตนใหซื่อสตัยสจุรติเทาน้ัน แตตองระมดัระวงัตนไมใหบคุคลอื่นสงสยัในความ
ซือ่สัตยสุจริตของตนดวย ดังนั้น ถาสังเกตธรรมเนียมปฏิบัติของศาลยตุิธรรมเมือ่ไปทีศ่าลอาญารัชดา 
จะเห็นไดวา มีการจัดพื้นที่หองอาหารสํานักงานศาลยุติธรรมสําหรับผูพิพากษาและประชาชนทั่วไป
แยกตางหากจากกัน ลูกความโจทกจําเลยซื้ออาหารจากรานคาเดยีวกันได แตแยกกันในสวนของพื้นที่
นัง่รับประทานอาหาร ผูพิพากษานั่งอยูในสวนของผูพิพากษา คนทีไ่มใชผูพิพากษานั่งอยูดานนอก 
วธิกีารเชนนี้ไมใชเปนการเลอืกปฏบิตัคิรบั แตเพราะน่ีคอืสิ่งท่ีศาลยุตธิรรมระมัดระวังแมกระท่ังเรื่องการ
จัดพื้นที่รับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นศาลยุติธรรมซึ่งมีการบมเพาะมานาน เราจึงไมเห็นวาเวลาเกิด
คดีสําคัญประธานศาลฎีกาจะออกมาแถลงหรือใหสัมภาษณ นอกจากน้ัน องคคณะก็ออกมาแถลงไมไดดวย 
ทัง้นี้จะมีคณะกรรมการตุลาการคอยกํากับดูแลควบคุมความประพฤติวา ผูพิพากษามีการกระทําผิด
จรรยาบรรณของตุลาการหรือไม

แตศาลรัฐธรรมนูญเราไมมรีะบบเหลานั้น ศาลรัฐธรรมนูญทานบอกแตเพียงวาไมมีบทบัญญัติ
คุ มครองทานเรื ่องการละเมิดอํานาจศาล ซึ ่งในความเปนจริงแลวเกินกวาครึ ่งหนึ่งของตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนูญกล็วนมาจากศาลยุตธิรรม ทานกเ็พยีงแตอนโุลมเอาหลกัเกณฑในการครองตนมาใช มกีาร
จัดระบบการประชาสัมพันธโดยใหโฆษกศาลรัฐธรรมนูญออกมาเปนผูแถลงก็จะทาํใหสังคมไมเกิด
คําถามวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทานวางตนเปนกลางหรือไม แตพอศาลรัฐธรรมนูญมีปญหา
ผมไมไดกลาวหาวาทานไมซื่อสัตย ไมสจุรติ มีอคต ิแตพฤตกิรรมของทานหลายอยางกอใหเกิดคาํถามวา 
ทานมีอคติไหม ทานเปนกลางไหม ทานมุงหมายหรือมีสิง่ใดซอนเรนอยูหรือไม แตสิง่สําคัญทีสุ่ดครับ 
ความสงางามของผูพิพากษา คือ คําพิพากษาตองมีเหตุผล และสุดยอดของคําพิพากษา คือ การเขียน
คําพิพากษาอยางละเอียด มีเหตุผลทางวิชาการหนักแนน จนกระทั่งฝายที่ไมเห็นดวยไมรูจะโตแยง
อยางไร
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๔

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา หากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกัน
ไมสอดคลองกันสมควรใหองคกรใดเปนผูวินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมของรัฐสภามีปญหาของความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ในกรณีเชนน้ี
สมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร
จึงจะมีความถูกตองและเหมาะสมที่สุด

รศ. มานิตยฯ : ถือเปนคําถามที่นาคิด เพราะเคยมีคนถามวา ถาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดวยกันขัดแยงกันจะทําอยางไร คําตอบในทางวิชาการงายมากครับ คือ ไมมี เพราะโดยความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีลําดับศักด์ิตํ่ากวาไป
ขดัหรือแยงตอบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญ แตในกรณีทีก่ฎหมายฉบับเดียวกันมขีอความขัดหรือแยงกนัให
ใชหลกัการตคีวามทัว่ไป โดยใหดวูาเรือ่งใดเปนเรือ่งเฉพาะกใ็หตคีวามโดยการใชกฎหมายเฉพาะ เพราะ
เจตนารมณของผูรางกฎหมาย คอื การบัญญตัใิหมบีทเฉพาะก็เพือ่ตองการใหเปนบทยกเวนของบทท่ัวไป 
ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับการตีความครับ ถามีกรณีที่ขัดแยงกันหรือไมสอดคลองกัน ผมก็ยังหาตัวอยางชัด ๆ 
ไมไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันไหนที่มันไมสอดคลองกัน เพียงแตวาถามันเกิดขึ้นจริงคนที่ตองรับ
ผดิชอบในการใชบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูน้ันทีม่กีารกลาวอางวาไมสอดคลองกนัหรอืขดัแยงกนัจะตอง
เปนผูตคีวาม ซึง่อาํนาจในการตคีวามรฐัธรรมนญูมใิชอยูทีศ่าลรฐัธรรมนญูแตเพยีงองคกรเดยีว ศาลอืน่
ที่รับคดีอยูในเขตอํานาจก็มีสิทธิที่จะตีความรัฐธรรมนูญได เพียงแตถาเปนศาลรัฐธรรมนูญโดยหลักจะ
พิจารณาในประเด็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตถาเปนกฎ 
เชน มปีระกาศกระทรวงฉบบัหนึง่โตแยงในศาลยตุธิรรมวา ขดัตอรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรมไมจาํตองสง
เรือ่งใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยั เพราะไมมบีทกฎหมายใดบัญญตัใิหสง สิง่ทีศ่าลยุตธิรรมตองทาํ 
คอื ศาลยตุธิรรมตองเปนผูตีความบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูวา ทีม่กีารกลาวอางวากฎกระทรวงฉบบันัน้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม 

 สําหรับกรณีปญหาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปจจุบัน หากเกิดปญหาความไมชอบดวย
รฐัธรรมนญูจะเหน็วา ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยวินจิฉยัวางหลกัในเรือ่งนีไ้วในคาํสัง่ที ่๔/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๒๓ 
กมุภาพนัธ ๒๕๕๔ เรือ่ง ประธานรฐัสภาสงความเหน็ของสมาชกิรฐัสภาเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยั
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) วา กระบวนการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะใน
หมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ วา ใหตองทาํเปนญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญและเสนอเปนรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไมไดบัญญัติใหนํามาตรา ๑๕๔ 
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยให

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมี
ลําดับศักดิ์ตํ่ากวาไปขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตในกรณีที่กฎหมาย
ฉบับเดียวกันมีขอความขัดหรือแยงกันใหใชหลักการตีความทั่วไป

กฎหมายส
ลําดับศักดิ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้น กรณีตามคํารองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ทีศ่าลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยได จึงมคีําสัง่ไมรับคํารอง
ไววินิจฉัย

เม ือ่ม ีคํ าถามว าบทบ ัญญัติ ใน
รั ฐธรรมนูญใดใหอ ํานาจศาลในการ
ตรวจสอบรางรฐัธรรมนญูวาขดัรฐัธรรมนูญ
หรือไม คําตอบ คือ ไมมี หลายทานอาจ
มองวารัฐสภาจะแกไขรัฐธรรมนูญอยางไร
ก็ได ความจริงเราสามารถตรวจสอบโดย
วิธีอืน่ไดตัวอยางเชน ถาเราเห็นวาสมาชิก
รัฐสภาทีล่งคะแนนใหผานรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญนั้นมีเนื ้อหาหรือกระบวนการทีขั่ด
ตอรัฐธรรมนูญ ก็อาจนําไปสู ระบบการตรวจสอบอืน่ ๆ ไดแก การยืน่เรื ่องใหมกีารถอดถอน
เพราะเหตุทีถ่ือวา ทานเหลานัน้ไดกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือกรณีปญหาในปจจุบันทีม่ี
การยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาล
รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ไววา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่หสิทธิแกผู ทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ะใชสิทธิ
ใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได โดยใหมีสิทธิสองประการ คือ การเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และการยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสัง่การใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรงโดยไมตองรอใหอัยการสูงสุดมีคําสั่งใด ๆ กอน 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลววามีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
วรรคสอง นั้น ประเด็นตอมาเมือ่ศาลวินิจฉัยแลววา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังไมมี
ขอเท็จจรงิเพยีงพอท่ีจะถอืไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็ควรตองจบแคนั้นครับ ถือวาในเรื่องนี้ไมอยูในเขตอํานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลวและควรใหเปนหนาทีข่องรัฐสภาดําเนินการตอไป เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาที่มีหนาท่ีในการใหคาํแนะนําซึ่งไมเกี่ยวของกบัคด ีแตในทางกลบักนั
ถาศาลรัฐธรรมนูญมคีําวินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้เปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุและมกีารใหคาํแนะนําเพิม่เตมิวา ถาจะแกไข
ตอไปตองดําเนินการอยางไร อยางนี้ผมถือวาคําแนะนําเหลานั้นชวยแกปญหาและหาทางออกใหกับ
บานเมืองได 

เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเชนนี้แลวรัฐสภาควรทําอยางไร ในทางทฤษฎีรัฐสภาควรตอง
ยืนยันความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาในทางนิติบัญญัตินั่นคือเดินหนาตอไป แตแนนอนทีสุ่ดในทาง
ทฤษฎีแมเราจะบอกวา อํานาจนิติบัญญัติแยกออกจากฝายบริหาร แตในความเปนจริงนายกรัฐมนตรี
สามารถควบคมุรฐัสภาไดผานระบบพรรคการเมอืง ดงัน้ัน ถารฐัสภาเดนิหนาตอก็เสมือนหน่ึงวา รฐับาล
เดินหนาตอ ก็จะกลายเปนกระแสทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีก
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

เม่ือการแกไขรัฐธรรมนูญมีปญหาวา เปนการกระทําท่ีขดัตอรฐัธรรมนญู สิ่งท่ีควรกระทาํคอื
การใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ และควรทําแคครั้งเดียว คือ ครั้งสุดทายที่ใหเลือกระหวาง
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ผมมองวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มปีญหาดาน
จติวญิญาณของความเปนประชาธปิไตย แมรฐัธรรมนูญป ๒๕๔๐ จะไมไดผานการออกเสยีงลงประชามต ิ
แตกลับไดรบัการยอมรบัวาเกดิขึ้นโดยวิถทีางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตรฐัธรรมนญู
ป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในชวงทีบ่านเมืองไมเปนประชาธิปไตยเต็มที ่ แมจะมีการออกเสียงลงประชามติ 
แตเปนการประชามติที่ผมถือวาไมเปนประชามติอยางแทจริง เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงมี
ปญหาดานจิตวิญญาณ ผมเห็นวาหากเราตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ขึ้นมาเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญแลวคอย ๆ สรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหกระจายไปทุกจังหวัด มีคณะกรรมการระดับ
จงัหวดัหรอืระดบัอําเภอเพื่อทาํหนาทีใ่นการเผยแพรประชาธิปไตยในขั้นกระบวนการยกรางรฐัธรรมนญู
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หากยอนกลับไปเมื่อครั้งกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 
เราบอกวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด นั่นคือสุดทีป่ญญาของประชาชนจะรับรูได แตกระบวนการ
ยกรางและการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนเริ่มเขาใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
มากขึ้น คดฟีองรองเกี่ยวกบัสิทธหิล่ังไหลขึ้นสูศาล เพราะประชาชนเริ่มรบัรูและต่ืนตัวในทางรฐัธรรมนญู
มากขึ้น เหลือเพียงแตในเรื่องโครงสรางทางการเมืองเทานั้นที่เรายังมีปญหา

 ถาพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ซึ่งปรับมาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เพียงแต
ความรูสึกของประชาชนสวนใหญยังรูสึกวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในยุคที่ไมเปนประชาธิปไตย 
ดังนั้น หากจะยอนดูโครงสรางของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แลวคอย ๆ ยกราง หรือขยายเวลาออกไป
ไมตองรีบรอน ทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แตกระบวนการสุดทายตอง
ไดรางรัฐธรรมนูญขึ้น ๑ ฉบับ แลวกลับไปถามประชาชนโดยกระบวนการออกเสียงลงประชามติวา 
รางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมท่ียกรางโดย สสร. กับรฐัธรรมนูญป ๒๕๕๐ ประชาชนสวนใหญจะเลอืกฉบบัใด 
ซึ่งถาประชาชนเลือกรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ก็เทากับเปนการรับรองใหรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กลายเปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งจะลบลางขอกินแหนงแคลงใจที่วารัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาจากระบอบ
รัฐประหารได เสมือนเปนการใหสัตยาบันกระบวนการทั้งหมดที่มีขอสงสัยได
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการธํารงไวซึ่ง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองของประเทศโดยรวม

รศ. มานิตยฯ : สิง่สําคัญทีจ่ะทําใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญตองมี
ความศักดิ์สิทธิ ์ เวลามีปญหาเกิดขึ้น ก็มีการถกเถียงวิพากษวิจารณกันไดครับ แตเมือ่มีองคกรชี้ขาด
แลวตองจบตามคําวินิจฉยัขององคกรชี้ขาด เพียงแตบานเราองคกรที่ชี ้ขาด ชี้ขาดเสร็จแลวกลับ
กอใหเกิดปญหา ไมใชจบปญหา เพราะฉะน้ันตัวองคกรช้ีขาดซ่ึงเปนองคกรตุลาการจะตองดํารงตนใหอยู
ในสถานะทีไ่มเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการรักษาความซือ่สัตยสุจริต ความไมมีอคติ แตตองเพิม่
ความระมดัระวงัตัวอยาใหสงัคมหรอืผูคนสงสยัในความยติุธรรม สงสยัในความไมซ่ือสตัย สงสยัใน
ความมีอคติ สงสัยวาทานเปนคนของใคร สงสยัวาทานมเีปาหมายเปนหลกัโดยไมใชกฎหมายเปนหลกั
หรือไม ขอสงสัยเหลานั้นไมพึงใหเกิดมีขึ้นในองคกรตุลาการ

ประเทศไทยของเรามีการทํารัฐประหารเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง โครงสรางของรัฐธรรมนูญ เชน
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ซึ่งใชมาประมาณ ๙ ป ก็ถูกยกเลิกไป ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป ไดวางหลักบรรทัดฐานตาง ๆ ที่ชัดเจนไวมากมาย ดังนั้น ถารัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยแตละฉบับมอีายุทีย่ืนยาวและศาลตาง ๆ ทําหนาทีใ่ชดุลพินิจวิเคราะหพิจารณาเพือ่
ทําใหรัฐธรรมนูญมีชีวิตสอดคลองกับบริบทของบานเมืองในแตละยุคแลวก็จะทําใหรัฐธรรมนูญกลาย
เปนกฎหมายสูงสุดอยางแทจริงได

แตมีสิง่หนึง่ทีอ่ยากใหพวกเราชวยกันคิด คือ จะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญกินได หมายถึงวา
สามารถเขาถึงประชาชนได และประชาชนสามารถอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง ไมใช
อางเฉพาะแตเสรีภาพในการชุมนุม สิทธิของผูบริโภค โดยเอาสิทธิและเสรีภาพเฉพาะของตนเอง
เปนหลัก แตกลับไมคาํนึงถงึบทบัญญตัท่ีิมุงคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอื่น จะเปนไปไดหรอืไม
ทีห่นวยงานของรัฐ อยางเชน รัฐสภาจะสนับสนุนงบประมาณในการสรางละครหลังขาวโดยขอแทรก
บทเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขาไปบางสวน โดยบทนั้นตองเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกตองดวย ละครไทย
ถาเราสังเกตดูแมกระทั่งสอดแทรกขอกฎหมายธรรมดาก็ยังไมถกูตอง เชน ตาํรวจไทยจับไดโดยไมตองมี
หมายจับ ไมมีอะไรเลยอาจเปนการใชงบประมาณเพื่อสอดแทรกเปนสวนหนึ่งในละคร อาจจะ
เรื่องละมาตรา เชน เรื่องการชุมนุม โดยสรางฉากใหมีคนหนึ่งอางวาเราจะไปชุมนุมที่หนาอําเภอ แลวมี
อีกคนหนึ่งพูดบอกวาไมไดนะ การชุมนุมคุณตองไมไปปดถนน เพราะเทากับเปนการไปละเมิดเสรีภาพ
ในการเดนิทางของผูอ่ืน สอดแทรกอยางเปนธรรมชาต ิโดยไมตองไปจัดเปนรายการเก่ียวกับรฐัธรรมนญู
โดยเฉพาะหรือเผยแพรผานทางวิทยุรัฐสภา เพราะผูทีเ่ขามาดูหรือฟงก็คือผูทีส่นใจการเมืองและ
รฐัธรรมนญูอยูแลว แตถามวาประชาชนอีก ๖๐ กวาลานคน อาจไมเคยทราบถงึเน้ือความในรฐัธรรมนญู
เลยกไ็ด ผมเหน็วาจะทาํใหรฐัธรรมนญูลงไปถงึประชาชน แลวพอรฐัธรรมนูญเขาถงึประชาชน ประชาชน
ก็จะชวยกันตรวจสอบเวลาที่เกิดปญหาขึ้น แลวทายที่สุดจะทําใหรัฐธรรมนูญกลายเปนกฎหมายสูงสุด
อยางแทจริง 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕

คําคม

จุลนิติ

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

สรางความถูกตองเปนธรรมของระบบนิติรัฐ   และรักษาความชอบธรรมของ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     

 ศาลรัฐธรรมนูญ
                  (http://www.constitutionalcourt.or.th)

๑๘
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร
   พุทธศักราช ๒๔๘๒
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผู แทนราษฎรพิจารณาตอไป และเห็นชอบใหย ุติการดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 
๒๔๘๒ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

   รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป
    พ.ศ. ๒๕๕๕
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหนําขึ ้นทูลเกลาถวายฯตอไปได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๗ ไดบัญญัติใหในปหนึ ่งใหม ีสมัยประชุม
สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ
ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกในวันที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป ตั้งแต
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว ดังนั้น จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป
สําหรับป ๒๕๕๕ ต้ังแตวันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เพือ่ใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๒๗
 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๒๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป ตั้งแตวันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)  
   พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับ
   กรมปาไม) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาเห็นวา กรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแล รักษา 
สงเสริม และทํานุบํารุงทรัพยากรปาไม ซึ่งมีลักษณะงานที่ซําซอนและมีพื้นที่รับผิดชอบ
บางสวนทับซอนกัน มีอํานาจหนาทีใ่นการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมอยางเดียวกัน
จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา พบวาเกิดปญหาในการบริหาร ทัง้ในดานนโยบาย วิชาการ บุคลากร
และการบังคับใชกฎหมาย เปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื ่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศมีเอกภาพและเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล  สมควรรวมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับกรมปาไม เปน “กรมปาไม” 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาทีท่ีเ่กี ่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไปเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม   
   รวมถึงใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ตลอดจนอํานาจหนาทีข่องกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ 
กรมปาไม และอธิบดีกรมปาไม
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   นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรก ใหกรมปาไมมีสวนราชการตาม (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
และ (๑๑) – (๒๖) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากสวนราชการตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย และ
ใหโอนอัตรากําลังในสวนราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไปเปนของสวนราชการ
กรมปาไม 
   ทั้งนี้ ในวาระเริม่แรก ให อ.ก.พ. กระทรวงฯ พิจารณาจัดตําแหนงและเกลีย่อตัรากําลัง
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ที่โอนมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในสวนที่นอกเหนือจากมาตรา ๗ (๑) - (๘) ไวในกรมปาไม 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(กําหนด
   อุปกรณเพ่ือชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนด
   ขอสันนิษฐานกรณีผูขับข่ีไมยอมใหทดสอบ โดยไมมีเหตุอันควร) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กําหนดอุปกรณ
เพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมี
เหตุอันควร) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามทีก่ระทรวงยุติธรรมเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
        กระทรวงยุติธรรม แจงวา รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนด
อุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่  ไมยอมใหทดสอบ
โดยไมมีเหตุอันควร) มีสาระสําคัญเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมขอสันนิษฐานทางกฎหมายในกรณีท่ีผูขับข่ีเมาสุรา
หรือของเมาอยางอ่ืนแตไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร  และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาทีใ่หสัง่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอันควรเชื่อไดวาผูขับขี่ไดขับขี่รถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ อนัจะเปนมาตรการในการปองกันการเกิดอบุัติเหตุใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัยในทองถนนมากยิ่งขึ้น 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีใ่ชไฟฉายเรืองแสง หรืออุปกรณ
เรืองแสงอ่ืนในการแสดงสัญญาณจราจรได และใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่วาหยอนความสามารถในอันทีจ่ะขับหรือเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอืน่ และใหมีอํานาจกักตัวผูขับขี่ทีม่ีพฤติการณดังกลาวและไมยอมใหทดสอบในกรณี
ผูขับขี่ถูกกักตัวไวทดสอบแลว หากผูนั ้นไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เร่ือง  รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    แทนตําแหนงที่วาง
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู แทนราษฎรจังหวัดลําพูน เขตเลือกตั ้งที ่ 2 แทนตําแหนงที ่วาง ในระหวาง วันที ่ ๓๐
กรกฎาคม – วนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการหาเสียงเลอืกตั้ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (สงใบสั่งทางไปรษณีย)
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....(สงใบสั่ง
ทางไปรษณีย) ตามที ่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   กระทรวงมหาดไทยเสนอตามรายงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติวาได เสนอ
รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สงใบสั่งทางไปรษณีย) มาเพื่อดําเนินการ
โดยขอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ใหเจาพนักงานจราจรหรอืพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจวากลาวตกัเตอืน หรอืออกใบสั่งใหผูขบัขี่ซึ่งฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ ได โดยอาจออกใบสั่งใหผูขับขี่
ชําระคาปรับตามที ่เปรียบเทียบก็ได หรือหากเปนกรณีทีไ่มพบตัว ผูขับขี่ เจาพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจาหนาที่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถไดเพื่อใหเห็น  ไดงาย
   โดยปจจุบันมีผูขับขี่กระทําผิดกฎหมายจราจรเปนจํานวนมากแตเจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกใบสั่งไดในขณะนั้น เชน ผูขับขี่ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
ตามแยกตาง ๆ ขับรถเกินกวาทีก่ฎหมายกําหนดและถูกตรวจจับโดยใชเครื่องตรวจจับความเร็ว
หรือขับรถฝาฝนสญัญาณไฟจราจรสีแดงและถูกตรวจจับโดยกลองตรวจจับ (RED  LIGHT CAMERA)
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เปนตน จึงเปนชองวางในการฝาฝนกฎหมายและทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ทัง้ทีป่จจุบันไดมีการนําเครื่องมือทีท่ันสมัยมาใชในการตรวจและจับกุมผูกระทําผิดอันเปน
การชวยลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนแลวก็ตาม
   ดังนั้น เพื่อใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบัน จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมการจราจรโดยใชอุปกรณ
ตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจรมีอํานาจสงใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือ
ผูครอบครองรถไดในกรณทีีต่รวจพบการกระทาํผิด แตไมทราบตัวผูขับขีห่รือ ไมสามารถออกใบสั่ง
ใหผูขับขี่พรอมหลักฐานจากอุปกรณตรวจจับใหผูขับขี่ในขณะนั้นได
         โดยมสีาระสาํคญั คอื กาํหนดใหเจาพนกังานจราจรหรอืพนกังานเจาหนาท่ีท่ีควบคมุการจราจร
โดยใชอุปกรณตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจร มีอํานาจสงใบสั่งพรอมหลักฐาน
จากอุปกรณตรวจจับไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือผู ครอบครองรถทางไปรษณียลงทะเบียนได
ในกรณีมีการตรวจพบการกระทาํผิด แตไมทราบตวัผูขบัขี่หรอืไมสามารถออกใบสั่งใหผูขบัขี่ในขณะนั้นได 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
   ในองคกรอาชญากรรม  ขามชาติ พ.ศ. .... 
         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังนี้
         ๑. เหน็ชอบตามความเหน็ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม และใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
รับรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 
ไปตรวจพจิารณาอกีครั้งหนึ่ง โดยใหนาํความเหน็ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม ไปประกอบการพจิารณาดวย  
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา  กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณา
ตอไป  เม่ืออนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิพธิสีารเพื่อปองกนั 
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรแีละเดก็  เสรมิอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิและพธิสีารวาดวยการตอตานการลกัลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก 
ทางทะเล และ  ทางอากาศ เสรมิอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 
         ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการนําอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก  เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ  และพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยดวน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เรือ่ง  รางพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....
         คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญตักํิาหนดวิทยฐานะผูสาํเรจ็วิชาการทหาร   (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให
สงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา     กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป
          โดยมีสาระสําคัญดังนี้
          ๑. กําหนดปริญญาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน 
นายเรืออากาศ และโรงเรียนแผนที่ ใหมีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  
          ๒. แกไขชื่อสังกัดของโรงเรียนแผนที่ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม  
          ๓. กําหนดใหสภาการศึกษาวิชาการทหารอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได และเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่องสภา
การศกึษาวิชาการทหารเพื่อใหมีอํานาจกาํหนดมาตรฐานการศกึษาวชิาการทหาร รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิ
องคประกอบของสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยใหมีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผูทรงคุณวุฒิ  และมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงดวย
          ๔. กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําของสถาบันการศึกษาและใหมี
สิทธิใชเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
   ๕. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษแกผูใชปริญญา อักษรยอปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรโดยไมมีสิทธิที่จะใช 

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
          โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   ๑. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่องราชบัณฑิตยสถานใหสามารถจัดการศึกษาอบรมและ
พัฒนาทางวิชาการ และมีอํานาจในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหอ่ืนแกสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน 
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จุลนิติ

           ๒. แกไขเพิ ่มเติมอํานาจหนาที ่ของนายกราชบัณฑิตยสถานโดยใหเปนผู แทนของ
ราชบัณฑิตยสถานในการดําเนินงานทางวิชาการ 
           ๓. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสภาราชบัณฑิตยสถานโดยใหมีอํานาจในการออก
ขอบังคับเพื่อเรียกเก็บคาใชจาย คาธรรมเนียม และคาบริการที่อยู ในอํานาจหนาที่ของ
ราชบัณฑิตยสถาน  และใหนําไปใชจายในการดําเนินงานได 
      ๔ . ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที ่ของคณะกรรมการสงเสร ิมก ิจการ 
ราชบัณฑิตยสถาน และกําหนดใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามนโยบาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั ่งของสภาราชบัณฑิตยสถาน นายกราชบัณฑิตยสถาน และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน   

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ....
       คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. .... 
ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหตัดความในสวนทีเ่กี ่ยวกับสํานักงานกํากับเชื ้อโรคและพิษจากสัตวออก แลวสงใหคณะ
กรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผู แทนราษฎรพิจารณาตอไป 
         ท้ังน้ี ใหกระทรวงสาธารณสุขรับประเด็นการจัดต้ังสํานักงานกํากับเช้ือโรคและพิษจากสัตวไป
พิจารณาอีกครั้งหนึง่ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศใช
บังคับเปนกฎหมายแลว
         โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑.   กาํหนดใหยกเลิกพระราชบญัญตัเิชื้อโรคและพษิจากสตัว พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ 
และกําหนดบทนิยามเพิ่มเติม อาทิเชน เชื ้อจุลินทรีย สารชีวภาพ เปนตน รวมถึงใหรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสาธารณชน
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนนักวิชาการ
ดานการแพทยและการสาธารณสุข ผูแทนผูรับอนุญาตหรือจดแจง และผูทรงคุณวุฒิ กําหนดวาระ
การดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนง องคประชมุ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กาํหนด
   ๓. กําหนดใหจัดตั้ง“สํานักงานกํากับเชื้อโรคและพิษจากสัตว”ขึ้นในกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   ๔. กําหนดกระบวนการการขออนุญาตและการจดแจงซึ่งการผลิต นําเขา สงออก ขาย 
นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว การออกใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง
ประเภทของใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง การแกไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง อายุ
และการตออายุใบอนุญาตและใบรับจดแจง และการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง
   ๕. กําหนดใหผู รับอนุญาต ผูจดแจง ผูดําเนินการ และผูมีหนาที ่ปฏิบัติการ มีหนาที่
ตามที่กําหนด รวมถึงใหผู อนุญาตมีอํานาจในการควบคุมเชื ้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนด
   ๖. กําหนดกระบวนการเลิกกิจการและการโอนกิจการที่ เกี ่ยวกับเชื ้อโรคและพิษ
จากสัตว รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การสั่งยกเลิกคําสัง่พักใชใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการที่ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือใบรับจดแจงจะขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว
   ๗. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการอุทธรณการไมออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การไมตออายุใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง
   ๘. กําหนดความรับผิดทางแพง และบทกําหนดโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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 ความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู
 เรื ่องนี้มีความสําคัญมากเพราะเหตุวาจะทําใหมีผลตามมาตั้งแตเรื ่องการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูหรอือาํนาจกอตัง้องคกรทางการเมอืง
 รฐัธรรมนญูเปนกฎหมายซึ่งสถาปนาองคกรทางการเมอืงและระบอบการเมอืงขึ้นไมวาจะเปน
ประมขุของรฐั รปูของรฐั จนกระทัง่ถงึองคกรทีใ่ชอาํนาจของรฐั เชนรัฐสภา คณะรฐัมนตรี และศาล 
เพราะฉะนั้นจงึถอืกนัวารฐัธรรมนญูเปนผูกอตั้งระบอบการเมอืงและองคกรทางการเมอืง อาํนาจใหรฐัธรรมนญู
หรอือาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูนั้นจงึเปนอาํนาจสงูสดุ สวนอาํนาจขององคกรอื่น ๆ  ท่ีรฐัธรรมนญูตั้งขึ้น
ไมวาจะเปนประมขุของรฐั รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาลหรอืองคกรตามรฐัธรรมนญูอืน่ทัง้หมดถอืวาถกูกอตัง้
ขึน้โดยรัฐธรรมนูญจึงเปนอํานาจทีถู่กจํากัดโดยรัฐธรรมนูญ ทั้งขอบอํานาจ รูปแบบของการใชอํานาจ 
กระบวนการในการใชอาํนาจและเนื้อหาสาระของการใชอาํนาจ เพราะฉะนั้นในประเทศที่มีรฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุซึ่งคอืประเทศสวนใหญในโลกเวลานี้ ถอืวารฐัธรรมนญูเปนกฎหมาย
สูงสุดอยูเหนือองคกรอื่นทั้งหมดของรัฐ ไมไดถือหลักอยางที่ถือกันในอังกฤษวารัฐสภามีอํานาจสูงสุด 
โดยหลักทีว่ารัฐสภาสูงสุดนัน้เปนหลักทีใ่ชอยูในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด อิสราเอล เทานั้นเพราะ
ประเทศเหลานั้นไมมีรฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุอยูเหนอืสภา ดงันั้นสภาออกอะไร
มาเปนกฎหมายกใ็ชไดท้ังนั้นไมมีทางไปขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนูญ แตประเทศทั้งหลายที่ใชรฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุซึ่งนาํโดยอเมรกิาเรื่อยมาจนกระทั่งถงึไทย มาเลเซยี มีรฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายสูงสุด ซึ่งถือหลักวารัฐธรรมนูญสูงสุดคือ สูงกวาประมุขของรัฐ สูงกวารัฐสภา สูงกวา

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡Ôμμ Ô¤Ø³ ´Ã.ºÇÃÈÑ¡´Ôì ÍØÇÃÃ³â³ 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 ๑เผยแพรครั้งแรกในหนังสือรวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เลมที่ ๗ หนา ๙๕ – ๑๑๗ ที่จัดพิมพโดย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

  
๑
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คณะรัฐมนตรี สูงกวาศาล เพราะฉะน้ันองคกรท่ีรัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นและมอบอํานาจใหซึ่งรวมถึง
รฐัสภาจึงจะกระทําการใหไปขัดรฐัธรรมนูญไมได เพราะฉะน้ันกฎหมายท่ีรฐัสภาออกมาเปนกฎหมาย
ที่ตราโดยอํานาจนิติบัญญัติที่ไดรับมาจากรัฐธรรมนูญ จึงออกกฎหมายไปขัดรัฐธรรมนูญซึ่งกอต้ัง
รฐัสภาใหอาํนาจรฐัสภา กาํหนดวธิทีาํงานของรัฐสภาไมได องคกรอืน่กเ็หมอืนกนัไมวาจะเปนประมขุ
ของรัฐ ฝายบริหาร ศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญก็จะใชอํานาจใหขัดรัฐธรรมนูญไมได
 เมื่อรัฐสภาถูกกอตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดวารัฐสภาจะมีอํานาจ
ออกพระราชบัญญัติแคไหน กระบวนในการตราพระราชบัญญัติเปนอยางไรจึงตองถือวาอํานาจออก
กฎหมายหรืออํานาจนิติบัญญัตินั้นอยูภายใตอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ จึงเกิดหลักขึ้นมาวา รัฐสภา
จะออกกฎหมายใหไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่เปนผูกอตั้งหรือผูสถาปนาตัวเองขึ้นมาไมได

 ที่มาของอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออํานาจกอตั้งองคกรทางการเมือง
 อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองที่เปนอํานาจใหรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาจากหลายกรณีดังนี้
 ๑. โดยหลักทั่วไปเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติประชาชน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่เกิดจาก
การปฏิวัติใหญในป ๑๗๘๙ หรืออาจจะเกิดจากการประกาศเอกราช เชน ๑๓ อาณานิคมในทวีป
อเมรกิาเหนอืประกาศเอกราชออกจากองักฤษในป ๑๗๗๖ แลวก็ออกรฐัธรรมนญูฉบบัแรกเปนสนธสิญัญา
ที่เรียกวาบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐ ตอมาก็เปลี่ยนเปนรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาในป ๑๗๘๗ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ใชมา ๒๐๐ กวาป
 ๒. อํานาจใหรัฐธรรมนูญหลังปลดปลอยเมืองขึ้น ตัวอยางเชน อังกฤษใหเอกราชกับอินเดีย 
ศรีลังกา หรือวาพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชทานรัฐธรรมนูญใหโดยไมมี
การปฏิวัติรัฐประหาร เชน รัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุนหรือ
 ๓. พระมหากษัตริยของประเทศที่เปนเอกราชอยูเดิมมีพระราชอํานาจสูงสุดแลวก็ทรง
ตรารฐัธรรมนญูขึน้จํากดัพระราชอาํนาจของพระองคเอง เชน รฐัธรรมนญูเมจทิีพ่ระเจาจกัรพรรดิเ์มจิ
หรือพระเจาจักรพรรดิ์มัตซูฮิโตทรงตราขึ้นในป ๑๘๘๙ และมีผลใชบังคับในป ๑๘๙๐ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ ๕ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเอเชียที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจของพระองค
ทานเองตราขึ้น
 ๔. กรณทีีป่ระมขุของรฐัรวมกบัคณะรฐัประหารรวมกันใหรฐัธรรมนญู เชน ทีเ่กิดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลวก็เชิญเสด็จกลับพระนครในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
ผูนําคณะราษฎรรางรัฐธรรมนูญซึ่งลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 
๒๗ มถินุายน ๒๔๗๕ ตอมาตัง้คณะกรรมการขึน้มายกรางฯ และทรงพระราชทานเปนรฐัธรรมนญูฉบบัถาวร
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ แสดงใหเห็นวาอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเปนพระราชอํานาจ
ดั้งเดิมของพระมหากษัตริยไทย
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 การตรารัฐธรรมนูญ
 เมือ่เห็นภาพวาอํานาจในการใหรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติแตเปนอํานาจทีย่ิง่ใหญ
และเปนอํานาจสูงสุดทีม่ีมากอนอํานาจนิติบัญญัติดวยซํ้าไป การตรารัฐธรรมนูญซึ่งถือวาเปนการใช
อํานาจสูงสุดในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง จึงมีความสําคัญมาก ในคติ
ประชาธิปไตยถือวาอํานาจนี้ประชาชนตองใชเองผูแทนราษฎรใชไมได เมื่อพิจารณาดูวิธีการจัดทํา
รฐัธรรมนญูของอเมรกิา ฝรั่งเศส ของไทย แลวจะพบวากระบวนการตรารฐัธรรมนญูซึ่งเปนการแสดงออก
ของอํานาจในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองวาเปนของประชาชน ประชาชน
ตองเขามาเปนคนกําหนดชะตาอนาคตของการปกครองประเทศตัวเอง แลวเมื่อประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการกาํหนดกฎเกณฑในการปกครองประเทศเอง เขาถงึถอืวารฐัธรรมนูญแบบน้ีจะมคีวาม
เปนสัญญาประชาคม ตัวอยางเชน
 รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ ของโลก รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญ
ทีอ่อกมาแทนบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐ ทีป่ระกาศใชในป ๑๗๘๗ โดยเมื ่อประกาศเอกราช
เมือ่ป ๑๗๗๖ ก็ใชบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐอยูระยะหนึ่ง บทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐมีลักษณะเปน
สนธิสัญญาระหวาง ๑๓ มลรัฐเอกราชที ่ประกาศเอกราชออกจากอังกฤษตั ้งสภาคองเกรสขึ ้น 
สภาคองเกรส ประกอบดวยผูแทนมลรฐัตาง ๆ  ๑๓ มลรฐัแตไมมอีาํนาจอะไรเลย สภาคองเกรสในบทบญัญตัิ
แหงสมาพันธรัฐออกกฎหมายก็ไมได เก็บภาษีก็ไมได บังคับใหรัฐสงกองกําลังก็ไมได แตมีไว
เปนที่ประสานงานประชุมกันระหวาง ๑๓ มลรัฐเอกราช ตอมาเกิดปญหาขึ้นเพราะวารัฐเอกราช
ทัง้หลายในอเมริกาป ๑๗๗๖ – ๑๗๘๗ ทําทาวาจะขัดแยงกันเอง เริ ่มตั ้งแตตั ้งกําแพงภาษีกัน 
มคีวามขัดแยงกันระหวางรัฐสองรัฐทีเ่ปนทีม่าของการตัง้สภารางรัฐธรรมนูญ คือรัฐเวอรจิเนียทีเ่ปน
รัฐใหญกับรัฐแมรีแลนดซึ่งเปนรัฐเล็กเรื่องพรมแดนในแมนํ้ากับในทะเลไมรูจะทํายังไง สภาคองเกรส
กเ็ลยตั้งกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งมีจอรจ วอชงิตนั เปนหวัหนาไปไกลเกลี่ยสองมลรฐัใหเลกิทะเลาะกนั
แลวแบงปกปนดินแดน กรรมาธิการทําเสร็จก็เสนอไปยังสภาคองเกรสวาใหมลรัฐ ๑๓ มลรัฐเอกราช
สงผูแทนไปประชุมรวมกันทีฟ่ลลาเดเฟย เรียกวาคอนเวนชั่นออฟฟลลาเดเฟย ตัวแทนมลรัฐที่สงไป
วันนั้นสงไป ๑๒ มลรัฐ ๕๕ คน ไปประชุมกันอยูที่ฟลลาเดเฟย ๔ เดือน ปรากฏวามีรัฐธรรมนูญออกมา
ฉบับหนึ่ง รฐัธรรมนญูฉบบัน้ันสภาคอนเวนชั่นท่ีประกอบดวยคน ๕๕ คน กเ็อากลบัไปเสนอสภาคองเกรส 
สภาคองเกรสใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงสองในสาม เสร็จแลวสภาคองเกรสบอกวาจะเปน
รฐัธรรมนูญไดกต็อเม่ือสงไปใหรฐัตาง ๆ  ๑๓ มลรฐัเอกราชใหสตัยาบนัและตองไดรบัสตัยาบนัจากมลรฐั
สามในสี่คือ ๙ มลรัฐใน ๑๓ มลรัฐ ภายใน ๗ ป ก็ปรากฏวามีการรณรงคแลวก็รัฐตาง ๆ ก็ใหสัตยาบัน 
รัฐธรรมนูญของอเมริกันจึงใชไดในป ๑๗๘๗ นั่นเอง จะเห็นไดวากระบวนการทํารัฐธรรมนูญอเมริกัน
เปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตแรก
 รัฐธรรมนูญฝรัง่เศส เนือ่งจากการออกรัฐธรรมนูญหรือการใหรัฐธรรมนูญไมใชการใชอํานาจ
นิติบัญญัติแตเปนการสถาปนาหรือกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง เพราะฉะนั้น
คนทีจ่ะทําหนาทีน่ีใ้ชอํานาจนีค้ือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมยอมใหผูแทนใช ในป ๑๙๔๖ 
ประชาชนคนฝรั่งเศสเลือกสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาทีอ่ยางเดียวคือมารางรัฐธรรมนูญโดยเลือก
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โดยตรงจากประชาชน เหมือนเลือก ส.ส. พอรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหประชาชนออกเสียง
เปนประชามติวาเอาหรือไมเอารัฐธรรมนูญนั้น ถาประชาชนไมยอมรับดวยคะแนนเสียงขางมาก
สภารางรัฐธรรมนูญที่รางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยุบแลวประชาชนเลือกสภารางรัฐธรรมนูญสภาใหม
มารางใหเสร็จแลวก็เอากลับมาใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ
 รัฐธรรมนูญไทย จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไทยป ๒๕๔๐ ก็พยายามที่จะเอาหลักการใหประชาชน
มสีวนรวมนีม้าใช ถาศกึษารฐัธรรมนูญป ๒๕๔๐ กจ็ะพบวาอาํนาจกอตัง้องคกรทางการเมืองสงูสดุซึง่เปน
ที่มาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนอํานาจรวมกันระหวางพระมหากษตัริย รัฐสภา สภารางรัฐธรรมนูญ 
และประชาชน สวนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กระบวนการท่ีจดัทาํตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๙ แสดงใหเหน็วา
ผู มีอํานาจกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองซ่ึงเปนที่มาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 
คอืพระมหากษัตรยิ ประชาชนและสภารางรฐัธรรมนูญ โดยใหนาํรางรฐัธรรมนูญไปใหประชาชนออกเสียง
เปนประชามติวารับหรือไมรับ จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผานการลงประชามติของประชาชน
 กลาวโดยสรุปก็คือวาในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจกอตัง้ระบอบการเมืองและองคกร
ทางการเมืองซ่ึงแสดงออกดวยการใหรัฐธรรมนูญตองเปนของประชาชน ไมใชของสภาหรือของ
คณะบคุคล จงึตองมกีารลงประชามต ิรฐัธรรมนญูในคตปิระชาธปิไตยจงึเปนสญัญาประชาคมดวยเหตนุี้ 
เพราะจะเปนสัญญาประชาคมไดอยางไรถาผูมีอํานาจสูงสุดคือประชาชนไมใหความเห็นชอบ
 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 เมื่ออํานาจที่ใหรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ เพราะอํานาจใหรัฐธรรมนูญเปนอํานาจกอตั้ง
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองท่ีมีมากอนอํานาจนิติบัญญัติ และอยูเหนืออํานาจนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาซึ่งถูกกอตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการก็ถือวาอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจเปล่ียนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองท่ีรับมอบมาจากอํานาจสูงสุดในการ
กอตั้งองคกรทางการเมืองตั้งแตเริ่มแรกที่ใหรัฐธรรมนูญอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นอํานาจแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจที่แกไขไดแมกระทั่งองคประกอบของ
สภานิติบัญญัติ แกไดแมกระทั่งอํานาจของสภานิติบัญญัติ กระบวนการทํางานของสภานิติบัญญัติ 
เพราะฉะนัน้อาํนาจแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูในทางวชิาการถอืวาเปนอาํนาจสบืเนือ่งจากอาํนาจกอตัง้
องคกรทางการเมืองไมใชอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายธรรมดา เมื่อไดหลักอยางนี้แลว
กจ็ะพบหลักตอไปวาในการตรารัฐธรรมนูญกด็ ีในการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญกด็เีขาจะไมใชองคกร
และกระบวนการเดยีวกบัการออกกฎหมายธรรมดา ตองมอีงคกรพเิศษ มกีระบวนการพเิศษ และตองมี
กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญดวย จะเห็นไดจากตัวอยางดังนี้
 รัฐธรรมนูญอเมริกัน ยอมใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดแตวาสมาชิกสภาคองเกรส
ตองลงคะแนนเสียงสองในสามเสนอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญหรอืสภาคอนเวนช่ันของมลรัฐ ๕๐ มลรฐั
ลงคะแนนเสียงสองในสามใน ๕๐ มลรัฐเสนอมา เสร็จแลวเม่ือเปนรางรัฐธรรมนูญแลวตองเอา
รางรัฐธรรมนูญทีไ่ดมาจากสภาคองเกรสสองในสามหรือมลรฐัสองในสามไปใหมลรัฐออกเสียงใหสตัยาบัน 
การใหสตัยาบนันัน้ทาํโดยรฐัสภามลรฐัก็ไดหรอืสภารางรฐัธรรมนญูทีเ่ลอืกขึน้มาเพือ่การนีโ้ดยเฉพาะกไ็ด 
คนทีจ่ะตดัสนิใจวาใหใชรฐัสภาธรรมดาหรอืสภารางรฐัธรรมนญูคอืสภาคองเกรส เพราะฉะนัน้การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอเมริกาจึงไมใชการทํางาย ๆ 
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 รัฐธรรมนูญเบลเยีย่ม เม่ือสภาสองสภาใหความเหน็ชอบในรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิแลวสภา
ทัง้สองตองยุบโดยผลแหงรัฐธรรมนูญทันทีเลย พอเลือกเขามาใหมสภาทั้งสองมาประชุมดวยจํานวน
องคประชุมไมนอยกวาสองในสาม แลวก็ตองลงคะแนนเสียงดวยสองในสามใหแกไขแลวจึงนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตอไป เหตท่ีุใหยุบสภาดวยเพราะการแกไขรฐัธรรมนูญเปนเรื่องสาํคญัไมควร
จะใหผูแทนราษฎรทําตามลําพัง เรื่องสําคัญอยางนี้ตองใหอํานาจกลับไปหาประชาชนซึ่งเปนเจาของ
อํานาจสูงสุด และถาจะแกรัฐธรรมนูญแปลวาตัวเองตองพนตําแหนงดวย
 รัฐธรรมนูญเดนมารค ถารัฐบาลกับสภาเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทําราง
รฐัธรรมนญูเสรจ็ตองยบุสภาเหมอืนกัน เสรจ็แลวก็สภาหลงัเลอืกต้ังก็ดําเนินการพจิารณารางรฐัธรรมนญู
น้ันได ถาเหน็ชอบตองสงไปออกเสยีงเปนประชามตภิายใน ๖ เดอืน ประชาชนดวยคะแนนเสยีงขางมาก
ของประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงประชามติ ๔๐ เปอรเซ็นต เห็นชอบจึงนําขึ้นทูลเกลาถวาย
 ขอสังเกต เนื่องจากอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องสําคัญ การที่รัฐธรรมนูญป ๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ ท่ีบัญญัตเิรื่องการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูไมไดเขยีนไวเลยวาการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ
ตองขอประชามติจึงไมถูกตอง ผูรางรัฐธรรมนูญป ๕๐ ยกรางรัฐธรรมนูญโดยไมมีตรรกะที่ถูกตองหรือ
ไมใชวิธีคิดที่เปนระบบ เพราะวาตัวรัฐธรรมนูญป ๕๐ ไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ แตพอ
ตอนแกมาตรา ๒๙๑ บอกวาใหสภาแกไดดวยคะแนนเสียงขางมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็แปลวาใหผูแทน
มาแกสิ่งซึ่งเปนเจาของอํานาจสูงสุดกําหนดไวดวยตัวเองได

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย
 รัฐธรรมนูญป ๕๐ มาตรา ๒๙๑ พูดถึงเรื่องอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาไวมีทัง้สิ้น ๗ 
อนุมาตรา โดยบัญญัติรายละเอียดไววา
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมมาได ๓ ทาง คือ มาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง มาจาก ส.ส. หนึ่งในหา 
จากส.ส. และส.ว. หนึ่งในหาของสองสภา หรือมาจากประชาชนผูมีสิทธิเลอืกตั้ง ๕๐,๐๐๐ คน
 การลงมติในการแกไขเพิ่มเติมตองดําเนินการเปน ๓ วาระ วาระที่หนึ่งคือรับหลักการใหใชวิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองไดคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา วาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมาก 
และวาระที่สามขั้นใหนําออกใชเปนรัฐธรรมนูญ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตอง
มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของทัง้สองสภา โดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดเอาไวในมาตรา ๒๙๑ (๕) วาถาพิจารณาวาระที่สองเสร็จแลวจะพิจารณาวาระที่สามทันทีไมได
ตองทิ้งไว ๑๕ วัน แลวถึงมาลงคะแนนเสียงวาระสาม เหตุผลที่ตองทิ้งไว ๑๕ วันก็เพื่อใหไปไตรตรอง
กันใหดี และเพื่อใหประชาชนจะแสดงพลังกดดันวาทําไดหรือทําไมไดอยางไร แตขอใหสังเกตวา
มาตรา ๒๙๑ ไมไดใหสงกลับไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ ซึ่งนับเปนจุดบกพรองเพราะการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติรับมา เพราะทายที่สุดควรตองกลับไปขอประชามติ
จากประชาชน และมาตรา ๒๙๑ (๗) วาเมือ่มีการลงมติแลวใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ขึ้นทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐, ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวก็คือพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย คือวาถาทรงยับยั้งก็ดี ไมพระราชทาน
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คืนมาภายใน ๙๐ วันก็ดี ใหเรียกประชุมสภาท้ังสอง แลวถาสภาลงมติยืนยันดวยคะแนนเสียง
สองในสามก็ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมน้ันขึ้นทูลเกลาถวายอีกครั้งหน่ึง ถาทรงยับยั้งอีก
ก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยถือเสมือนหนึ่งวาทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
 ในปจจุบันมีปญหาวาหากญัตติที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติมนั้นไมไดเปนไปตามมาตรา ๒๙๑ (๑) 
วรรคสองคือมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรอืเปล่ียนแปลงรูปของรัฐจะทาํอยางไร ในเร่ืองนีม้คีาํวนิจิฉยัเปนคาํสัง่ศาลรัฐธรรมนูญ
ที ่๔/๒๕๕๔ ซึง่คณุสุรพงษ โตวจิกัษชยักลุ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและคณุเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ สมาชกิ
วฒุสิภาและคณะเขาชือ่กนัมจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของสมาชกิทีม่อียูทัง้สองสภาสงรางรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม ๒ ฉบับ วารางรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ นั้น มีกระบวนการแกไข
เพิม่เตมิทีไ่มชอบดวยขอบงัคบัการประชมุรฐัสภาจงึไมชอบดวยรฐัธรรมนูญไปใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยั
ตามมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมรางกฎหมาย คือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว แตวานายกรัฐมนตรียังไมไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยวาขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ จึงเปนเรื่องตรง ๆ เปนเรื่องการสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติที่สภาพิจารณาเสร็จแลวแตนายกยังไมนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัเิกีย่วกบัการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไวเปนการเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา 
๒๙๑ โดยบัญญัติหลักเกณฑวิธีการตาม (๑) ถึง (๗) วาตองใหทําเปนญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไดบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติเฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับ
โดยอนโุลม ไมไดบญัญตัใิหนาํมาตรา ๑๕๔ ซึง่เปนบทบญัญตัวิาดวยการควบคมุการตราพระราชบญัญตัิ
ไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้นเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวประกอบกันแลวกรณีตามคํารองนี้จึงไมชอบดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได คําถามคือวันนี้ถาเปลี่ยนคํารองแทนที่จะรอง
วาการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบังคับแตรองวาญัตติที่เสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบงัคบัแตรองวาญตัติทีเ่สนอใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญน้ันเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองหาม
ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ศาลจะรับหรือไม มีความเห็นวา ยังไมมีคําวินิจฉัยกรณีตาม ๒๙๑ (๑) 
วรรคสอง เพราะกรณีคําสั่ง ๔/๕๔ เปนเรื่องบอกวาไมชอบดวยขอบังคับและไมชอบดวยขอบังคับเรื่อง
ไมระบุเลขมาตราท่ีตองการแก แตเรื่องที่ญัตติเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตองหามตาม ๒๙๑ (๑) วรรคสอง เปนเรือ่งใหญ และ
บังเอิญก็เกิดชองวางของกฎหมายเพราะวามาตรา ๒๙๑ ทั้ง ๗ วงเล็บไมไดบอกวาถากรณีมีปญหาวา
ญัตติแกไขเพ่ิมเติมมีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐตามท่ีหามไวหรือไม ใครจะเปนผูวินิจฉัย ซึ่งเม่ือศึกษา
ในรัฐธรรมนญูป ๕๐ นี ้จะเหน็ไดวา เรือ่งทีเ่ปนปญหาทางรฐัธรรมนูญมอียูเรือ่งเดยีวเทานัน้ทีร่ฐัธรรมนูญ
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โยนไปใหรัฐสภาคือประธานรัฐสภาและประธานกรรมาธิการเปนคนวินิจฉัย คือกรณีใดเปนกฎหมาย
การเงินหรือไม โดยมาตรา ๑๔๓ วรรคสามและวรรคสี่บอกวาใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการ
ประชุมรวมกันของประธานกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนกรณีเดียวที่ให
ประธานสภาผูแทนและประธานกรรมาธกิารทุกคณะวนิิจฉยั แตเรือ่งอืน่ถงึแมเปนเรือ่งเลก็นอยอยางไร
ก็ตาม เชน
 ๑. การวินิจฉัยหลักการพระราชบัญญัติทีต่องยับยัง้กับหลักการพระราชบัญญัติทีเ่สนอใหมวา
หลักการเดียวกันหรือไมซึ่งไมใชเรื่องสําคัญมาก มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง บอกวาใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติทีม่ีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
 ๒. กรณีมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด ที่หาม ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการเสนอแปรญัตติหรือทําดวย
ประการใด ๆ ทีท่าํให ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีสวนไดเสียโดยตรงหรือออมในการแปรญัตติแลว
ใชงบประมาณรายจายนั้น ซึ่งมาตรา ๑๖๘ วรรคหก หามไว ทีนี้มีปญหาวาการแปรญัตติดังกลาวทําให 
ส.ส. ส.ว. หรอืกรรมาธกิารมสีวนโดยตรงหรอืโดยออมในการใชงบประมาณรายจายหรอืไม มาตรา ๑๖๘ 
วรรคเจ็ดก็บอกวาใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน 
๗ วัน เพราะฉะนั้นเมือ่เปนกรณี มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งเปนเรื ่องใหญก็นาจะตองให
ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉัย แตเม่ือไมไดบญัญตัไิวตรง ๆ  ก็ตองอาศยัการเทยีบบทกฎหมายใกลเคยีงอยางย่ิง 
เรื่องนี้ก็เปนปญหาที่อยากฝากนักศึกษาไปคิดเพราะเปนปญหาของบานเมืองเราในปจจุบัน
 การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 ระบบการควบคุมกฎหมายไมให ขัดรัฐธรรมนูญซึ ่งม ีเฉพาะในประเทศที ่มีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรเปนกฎหมายสูงสุด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน ซึ่งไมได
ถือวารัฐสภาสูงสุดเหมือนประเทศอังกฤษ เมื่อรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดนอกจากการตรายาก 
การแกไขเพิ่มเติมยากแลว องคกรทั้งหลายจะทําการใหขัดรัฐธรรมนูญไมได จึงตองมีกระบวนการและ
องคการที่ควบคมุกฎหมายและการกระทําอ่ืน ๆ  ไมใหขดัรฐัธรรมนูญ ซึ่งจะพดูถงึกนัเฉพาะการควบคมุ
กฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนูญซึ่งเปนอํานาจของศาลรฐัธรรมนญู แตความจรงิการควบคมุการกระทําอื่น ๆ  
ไมใหขดัรฐัธรรมนูญกยั็งมี เชน การควบคมุกฎท่ีฝายปกครองออกไมใหขดัรฐัธรรมนูญ พระราชกฤษฎกีา
ไมใหขัดรัฐธรรมนูญ กฎกระทรวงไมใหขัดรัฐธรรมนูญ แตไมใชอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๔๕ (๒)
 เรื่องการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญนี้มี ๒ ประเด็นหลัก คือ
 ๑. เรื่ององคกรที่ควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 ๒. ระยะเวลาที่เขาใชในการควบคุมวาจะควบคุม กอนกฎหมายประกาศใชหรือควบคุมเมื่อ
กฎหมายออกมาประกาศใชแลว
 องคกรที่จะควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ มีอยู ๓ ระบบ คือ
 ระบบที ่๑ รัฐสภาเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญู ระบบน้ีใชอยูในฝรั่งเศสเพราะวา
ในประเทศนั้นมีแนวความคดิวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนและเมื่อปวงชนแสดงออกซึ่งเจตนารมณ
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รวมกนัของปวงชนโดยการออกกฎหมายแลว คนทีจ่ะวินจิฉยัก็คอืตวัปวงชนเองหรอืรฐัสภาผูแทนปวงชน 
แปลวาหลกันีใ้นฝรัง่เศสกย็อมรบัหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูวากฎหมายอืน่จะมาขดั
ไมไดแตเมือ่ออกกฎหมายเองหรอืผูแทนราษฎรทีอ่อกกฎหมายนัน่เอง ถาเขาออกกฎหมายมากแ็สดงวา
เขาวนิจิฉยัแลววาไมขดั เพราะฉะนัน้ระบบคดิแบบนีท้าํใหระบบการควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญู
ของฝร่ังเศสจึงใชรัฐสภาเปนผูวินิจฉัยมารอยกวาป ซึ่งในระบบแบบน้ีก็ไมมีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพราะการท่ีนาํอาํนาจในการวินจิฉยัวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญมาใหคนออกกฎหมายเอง
เปนผูวินิจฉัยเทากับทําใหหลักที่วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดกฎหมายธรรมดาขัดหรือแยงไมได
เปนเพยีงทฤษฎเีทานัน้ไมมทีางเกดิผลขึน้ไดในความเปนจรงิเน่ืองจากคนออกกฎหมายไมมทีางจะบอกวา
สิ่งที่ตัวออกขัดรัฐธรรมนูญเปนอันขาด แตอาจารยปรีดี  พนมยงค ตอนทานเขียนรัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕ 
ทานก็ไปเอาของฝร่ังเศสมา กําหนดไวในมาตรา ๖๑, ๖๒ วาสภาผูแทนราษฎรทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญโดยมีเจตนาเหมือนฝร่ังเศสวาถาจะตองวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
คนวินิจฉยัคอืสภาผูแทนราษฎร แตจะเห็นไดวาศาลฎีกาในคดีอาชญากรสงครามท่ี ๑/๒๔๘๙ ไมถอืตามน้ี
 ระบบที่ ๒ ระบบที่ศาลยุติธรรมเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยเปนระบบของอเมริกา สืบเน่ืองจาก
รัฐธรรมนูญอเมริกัน ป ๑๗๘๗ บอกไวชัดเลยวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด แตรัฐธรรมนูญ
ไมไดบอกไววาใครจะเปนคนวินิจฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ คดีแรกที่ศาลอเมริกันตัดสินแลว
เปนตนเคาของการควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญูตอมาทัว่โลกคอื คดมีาเบอร่ี – เมดสินั ป ๑๘๐๓ 
ทีต่ดัสนิวาศาลยตุธิรรมมอีาํนาจควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญู ขอเทจ็จรงิในคดนีีม้วีาในป ๑๘๐๑ 
ประธานาธิบดีจอหน อาดัมซึ่งเปนประธานาธิบดีแลวสมัยหน่ึงจะลงแขงเปนสมัยที่สอง ปรากฏวา
คนทีล่งแขงดวยคอืโธมสั เจฟเฟอสนั ซึง่เปนคนรางคาํประกาศเอกราชของอเมรกินัและเปนทตูอเมรกินั
ในฝรั่งเศส ปรากฏวาอาดัมแพเลือกตั้ง ในคืนสุดทายกอนพนจากตําแหนงอาดัมลงนามต้ังผูพิพากษา
หลายคน คนหน่ึงชื่อนายมาเบอรี่เปนผูพิพากษาของกรุงวอชิงตันดีซี แตตามกฎหมายคําสั่งแตงตั้ง
ผูพพิากษาจะมีผลตอเม่ือไดมกีารสงคาํสัง่นัน้ไปถึงตวัผูถกูแตงตัง้แลว แมอาดัมลงนามแลวในคืนสดุทาย
แตคําสั่งจํานวนหนึ่งยังไมออกจากทําเนียบขาวไปยังตัวคนที่ไดรับแตงตั้งเปนผู พิพากษารวมทั้ง
นายมาเบอรี่ดวย เจฟเฟอสันซึ่งเขามาดํารงตําแหนงและเขามาในทําเนียบขาวเห็นวาคําสั่งยังไมสง
ก็สั่งไปที่นายเมดิสันวาอยาสงคําสั่งตั้งนี้ใหใคร นายมาเบอรี่ไมไดรับคําสั่งตั้งก็เปนผูพิพากษาไมได
จึงมาฟองศาลฎีกาในฐานะที่เปนศาลแรกและศาลสุดทาย ประธานศาลฎีกาอเมริกาเวลานั้นคือ 
จอหน มาแชล กห็ยบิคดีนีข้ึน้มาตัดสินแลวกพ็บวาพระราชบญัญตัติลุาการ ป ๑๗๘๙ บอกวาถาเกิดคดขีึน้
ทีเ่กีย่วกบัอาํนาจของฝายบรหิารใหศาลสามารถออกหมายบงัคบัฝายบรหิารได และรัฐธรรมนูญอเมรกินั
มาตรา ๒ หมวด ๓ บอกวาศาลฎีกาอเมริกาจะมีอํานาจพิจารณาคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายคือ
ศาลเดียวเฉพาะคดีที่รัฐหรือเจาหนาที่ทางการทูตเปนคูความเทาน้ัน แตกรณีนี้คนถูกฟองไมใชรัฐ 
ไมใชเจาหนาที่การทูตแตฟองไดตามพระราชบัญญัติตุลาการ ป ๑๗๘๙ ศาลฎีกาอานรัฐธรรมนูญกับ
อานพระราชบญัญตัติลุาการแลวกเ็หน็วาพระราชบญัญตัติลุาการขดักบัรฐัธรรมนญูเพราอาํนาจศาลฎกีา
ในฐานะท่ีเปนศาลแรกและศาลสุดทายจะมีเฉพาะในกรณีที่สหรัฐอเมริกาหรือเจาหนาที่ทางการทูต
ถูกฟอง ศาลฎีกาวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญอเมริกันบัญญัติวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
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เม่ือรฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุของแผนดนิแลวกฎหมายอื่นจะมาขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนูญกไ็มได 
และเมื่อศาลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอรรถคดีใชกฎหมายบังคับแกกรณีตาง ๆ เพื่อตัดสินคด ี
ศาลกมี็หนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบและตคีวามและวินิจฉยัวาอะไรคอืกฎหมายที่จะนํามาบงัคบัใชกบัคดไีด
เม่ือกฎหมายที่ศาลจะนํามาใชบังคบัแกคดไีปขดัรฐัธรรมนูญแลวรฐัธรรมนูญบญัญตัไิวชดัวารฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายสงูสุดของแผนดนิกจ็าํเปนอยูเองทีศ่าลจะตองไมใชกฎหมายน้ันบงัคบัแกคดถีาศาลเหน็วา
กฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญเพราะมิฉะนั้นบทบัญญัติทีว่ารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
กจ็ะไรความหมาย พอศาลวางหลกัอยางน้ีศาลก็วินิจฉยัตอไปวาการที่นายมาเบอรี่อาศยัพระราชบญัญตัิ
ตุลาการป ๑๗๘๙ ทีใ่หศาลสูงสุดคือศาลฎีกามีอํานาจออกหมายบังคับใหฝายบริหารกระทําการใดได 
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอเมริกันหมวด ๓ มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติให
ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีเปนคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายเฉพาะคดีทีร่ัฐหรือเจาหนาที ่
ทางการทตูเปนคูความเทาน้ัน เพราะฉะน้ันการที่พระราชบญัญตัติลุาการป ๑๗๘๙ กาํหนดใหศาลฎกีา
สามารถออกหมายบังคับแกฝายบริหารไดจึงขัดรัฐธรรมนูญหมวด ๓ มาตรา ๒ และพิพากษายกฟอง 
หลังจากนั้นสภามีความพยายามจะถอดถอนศาลฎีกาอเมริกาในชวงนั้นเปนเหตุใหมีศาลฎีกาอเมริกา
ตั้งแตตัดสินคดีนี้ในป ๑๘๐๓ แลวท้ิงระยะเวลาไวนานเกอืบ ๑๐ ปไมเคยวนิจิฉยัวากฎหมายขดัรฐัธรรมนญู
อีกระยะหนึ่งจนกระทั่งเรื ่องซาหายไป แตบรรทัดฐานนี้กลายเปนบรรทัดฐานใหศาลอเมริกาและ
ศาลทัว่โลกยึดถือเปนหลักตอมาวาถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดวาองคกรทีว่ินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะแลว ศาลยุติธรรมนั้นเองจะเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รวมมาถึงคําพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ของไทยดวย
 สาระสําคัญของระบบนี้มีดังตอไปนี้
 ๑. ผูมีสิทธิในการเริ่มคดีคือคูความซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียจะเปนโจทกหรือจําเลยก็ยกขึ้นไดทั้งนั้น
 ๒. เมือ่คูความยกวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ตองยกในคดีทีต่ัวเองเปนคูความ
จงึอาศยัขอเท็จจรงิของคดีน้ันเปนฐานในการใหศาลวนิิจฉยัวาขดัหรอืแยงรฐัธรรมนูญ เราจึงเรยีกระบบ
การควบคุมประเภทนีว้าการควบคุมทีเ่ปนรูปธรรม คือการทีอ่าศัยขอเท็จจริงในคดีซึ่งเปนสถานะ
ของโจทกจาํเลยมาพจิารณาคูกบักฎหมายที่กําลงัจะใชอยูกับโจทกจําเลยเพื่อรบัรองสทิธิหนาท่ีของโจทก
จําเลยนั้นวาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ตางจากกรณีทีย่กขึ้นมาเฉย ๆ วากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญ
โดยผูตรวจการแผนดินโดยกรณีตามมาตรา ๑๔๑ เชน การสงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปใหศาล
ตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนกรณีไมมีขอเท็จจริงอะไรเลย เปนการนําตัวบทพระราชบัญญัติ
มาเทียบกับตัวบทรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกวาเปนการควบคุมที่เปนนามธรรม
 ๓. การใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คนยก
อาจจะเปนคูความยกก็ไดหรือศาลอาจจะเห็นเองก็ได และถาศาลเห็นเองศาลไมตองรอใหคูความยก 
เพราะปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนปญหาเกี ่ยวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชนอยางยิง่ซึ่งศาลไทยยกขึ้นเองไดตามหลักใน ป.วิ.พ. ศาลอเมริกาก็ยกขึ้นเองได และ
สามารถยกขึ้นไดทุกชั้นศาล ในศาลชั้นตนก็ได ศาลอุทธรณก็ได ศาลฎีกาก็ได จึงเปนทีม่าของหลัก
ทีว่าเมื่อใชศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญเปนการกระจายอํานาจการควบคุม 
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กระจายไปอยูที่คูความใหยกขึ้น กระจายไปอยูที่ศาลชั้นตน กระจายไปอยูที่ศาลอุทธรณ กระจายไป
อยูที่ศาลฎีกา ขอดีก็คือยกในศาลไหนก็ได แตขอเสียคือเกิดความยุงยากเพราะกฎหมายฉบับเดียวกัน
ยกในศาลหลายศาลซ่ึงอาจวินจิฉยัขดักนัไมวาจะศาลช้ันเดยีวกันหรอืตางช้ันกนัทาํใหเกิดความไมแนนอน

 ๔. ผลของคาํวนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญูทีเ่ปนคาํพพิากษาของศาลยตุธิรรม
มีผลดังนี้
  ๔.๑ ผกูพนัเฉพาะคูความ คอื ศาลปฏิเสธไมนาํกฎหมายนัน้มาใชบงัคบัในคดทีีม่กีารยกปญหา
นีข้ึน้วนิจิฉยัแตกฎหมายนัน้กย็งัอยูเพราะผลของคาํวินจิฉยัผกูพนัเฉพาะคูความในคดมีาเบอร่ี – เมดิสนั 
ถาเอากฎหมายนั้นไปใชบังคับ
  ๔.๒ มีผลยอนหลังเพราะคําพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้นรับรองสิทธิหนาที่ของคูความ และ
สทิธหินาทีข่องคูความนัน้ไมไดมใีนวนัทีศ่าลพพิากษา เพราะฉะนัน้คาํพพิากษาของศาลยตุธิรรมเปนการ
รับรองสิทธิหรือหนาที่ของคูความท่ีมีอยูกอน ปญหาท่ีวากฎหมายขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญจึงมีปญหา
ยอนหลังได แลวเราจะไดเห็นในคําพิพากษาสองฉบับของศาลไทยเหมือนกับคําพิพากษาของศาลฎีกา
อเมริกาคือ คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๓๕ กับ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖

 คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๗๖๖/๒๕๓๕ ศาลฎกีา วนิจิฉยัวา ตองดรูฐัธรรมนูญในเวลาท่ีกฎหมายเวนคืน
ป ๙๖ ซึ่งออกใชป ๙๗ ไดแก รัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ ที่ใชอยูในขณะนั้น ไมใชดู
รัฐธรรมนูญที่ใชอยูในขณะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเม่ือขัดรัฐธรรมนูญในป ๙๗ แมตอมารัฐธรรมนูญนั้น
ถูกเลิกในป ๒๕๐๐ แลวก็ยังถือวาขัดรัฐธรรมนูญ
 คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ ในคดียึดทรัพยของคณะรัฐมนตรีทานพลเอกชาติชาย 
โดยประกาศ รสช. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ รสช. ยึดอํานาจเลิกรัฐธรรมนูญป ๓๔ พอเลิก
รฐัธรรมนญูแลวไมมรีฐัธรรมนญูใช ประกาศ รสช. เปนกฎหมายโดย รสช. คอื พลเอกสนุทร  คงสมพงษ 
ประธาน รสช. ลงชื่อก็เปนกฎหมาย ตอมาก็ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ ใหยึดและอายดัทรัพย
คณะรัฐมนตรีพลเอกชาติชายจํานวนหน่ึงโดยถือวาทจุริตหรือรํา่รวยผิดปกติ ตอมาธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัรป ๓๔ ออกวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๓๔ พอใชธรรมนญูการปกครอง ระหวางมสีภานติบิญัญตัิ
ก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม รสช. ฉบับที่ ๒๖ แทนที่จะใหมีกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
คณะเดียวและวินิจฉัยยึดไดเลยก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขวาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
มีหนาที่ที่จะอายัดเทานั้น และจะยึดไดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตองไปฟองศาล ใหศาลแพง
เปนคนไตสวน ศาลฎีกาเปนผูตัดสินวานักการเมืองเหลาน้ีรํ่ารวยผิดปกติหรือไม ปรากฏวาระหวางที่
ใชธรรมนูญการปกครองมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถาวรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๓๔ ในรัฐธรรมนูญถาวรน้ีกําหนดวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อคดีมาถึงศาลฎีกา คุณเสนาะ  เทียนทอง ขอใหศาลฎีกาวินิจฉัย
ขอกฎหมายเบือ้งตนวาประกาศ รสช. ขดัรฐัธรรมนญูหรือไมตาม ป.ว.ิพ. กอนจะไตสวนวารํา่รวยผิดปกติ
หรอืไม กม็ปีญหาวาใครเปนผูวนิจิฉยั เพราะตอนทีต่ดัสนิป ๒๕๓๖ รฐัธรรมนญูถาวรใชบงัคบัแลวตัง้แต
วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ แลวในรฐัธรรมนญูถาวรนัน้มคีณะตลุาการรฐัธรรมนญูแลว ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา 
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ถาการวินจิฉยัวาประกาศ รสช. ขดัตอรฐัธรรมนูญถาวรคอืรฐัธรรมนูญป ๒๕๓๔ นี ้ผูวนิิจฉยัคอืตลุาการ
รัฐธรรมนูญ แตคดีนี้กําลังจะวินิจฉัยวาประกาศ รสช. ขัดตอธรรมนูญการปกครอง เมื่อขัดตอธรรมนูญ
การปกครองไมใชรัฐธรรมนูญนีต้ามรัฐธรรมนูญถาวรก็ไมใชอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญแตเปนอํานาจ
ของศาลยติุธรรม แลววินิจฉัยวา คณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสนิเปนคณะบคุคลท่ีไมใชศาล ประกาศ 
รสช. ใหทําหนาที่อยางศาลก็เปนการริบทรัพยทางอาญายอนหลัง จึงเปนกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ

 ขอสังเกต ในคดน้ีีศาลฎีกาบอกวาอํานาจที่จะพจิารณาวาบทบญัญตัิแหงกฎหมายใดขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญนัน้เปนอํานาจของศาลยุติธรรมเวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนองคกรอื่น และ
บรรทัดฐานที่วาตองดูยอนไปวันกฎหมายออกนั้นใชไมไดแลวในเวลานี้เพราะวาศาลรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๒ ไมไดวินิจฉัยวากฎหมายขดัรฐัธรรมนูญยอนหลงัไปในวนัออกกฎหมาย โดยการวินจิฉยัวา
กฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญใหดูรัฐธรรมนูญในวันที่วินิจฉัย

 ระบบที่ ๓  ใชองคกรพิเศษ คือใชตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย
 ผูท่ีคดิเรื่องนี้เปนคนแรกคอื Hans Kelsen นกัปรชัญากฎหมายชาวออสเตรียซึ่งเสนอวา ระบบที่ให
ศาลยตุธิรรมควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญูนั้นมีจดุออนหลายประการ คอื เปนการกระจายอาํนาจ
ในการวินิจฉัยทําใหเกิดความไมแนนอน มีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีและมีผลยอนหลัง
 Kelsen จึงเสนอวาควรจะมีองคกรพิเศษขึ้นทีเ่รียกวาศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อรวมศูนยคือศาลอืน่หรือองคกรอื่นไมมีสิทธิวินิจฉัยและเมื่อวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
แลวมีผลผูกพันอืน่ทัง้หมดและทําใหกฎหมายสิ้นผลหรือถูกยกเลิกไปเลย นี่จึงเปนทีม่าของการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ ้นเปนศาลแรกของโลกในรัฐธรรมนูญออสเตรีย ป ๑๙๒๐ โดยไดมีการจัดตั ้ง
ศาลรฐัธรรมนญูขึ้นเพื่อทําหนาที่พจิารณาวากฎหมายที่สภาตราขึ้นขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ แลวตอมา
ในรัฐธรรมนูญออสเตรียป ๑๙๕๕ ก็บัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีก แลวระบบศาลรัฐธรรมนูญ
ก็แพรหลายไปทั่วโลก ไปถึงเยอรมันตกทอดมาถึงไทยในปจจุบันนี ้ ฝรั่งเศสก็มีการตั้งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาในป ๑๙๕๘ แตระบบฝรั่งเศสตางจากระบบออสเตรีย ระบบเยอรมันและระบบไทย 
ตรงที่คณะตลุาการรฐัธรรมนญูฝรั่งเศสจะวินิจฉยัไดเฉพาะรางกฎหมายที่ยังไมประกาศใช ถาประกาศใช
แลวไมมีอํานาจ เพราะเขาถือวาเปนการแสดงออกเรื่องเจตจํานงรวมกันของปวงชนแลว
 สรุป  องคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นมีอยู ๓ ประเภท 
 ประเภทที่ ๑ คอืรฐัสภาวนิิจฉยัเองซึง่ระบบน้ีเวลาน้ีใชนอยมากแทบจะไมเหลอืกันแลว ระบบทีใ่ช
กนัอยูท่ัวไปมี ๒ ระบบเทาน้ัน คอืระบบท่ีใหศาลยุตธิรรมวนิจิฉยัไดแกประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษทั้งหลายเชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ทีไ่ดรับอทิธิพลจากระบบศาลเดีย่วขององักฤษ ของอเมริกา เชน ญี่ปุน ศาลฎีกาก็มีอาํนาจวินิจฉัยวา
กฎหมายขดัตอรฐัธรรมนูญหรอืไมดวย ไทยเองก็เคยใชระบบน้ี กับระบบท่ีใชศาลรฐัธรรมนูญหรอืองคกร
พเิศษวินิจฉัย ระบบนี้สวนใหญใชในยุโรปเวลาน้ี เชน ออสเตรยี เยอรมนั อิตาล ีเกาหลแีละประเทศไทย 
เหลานี้เปนตน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ศาลรฐัธรรมนูญออสเตรเลีย ประกอบไปดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ๑๒ คน แลวก็มีผูพิพากษาสํารอง ๖ คน เพื่อที่วาผูพิพากษา ๑๒ คน 
คนใดตายหรือลาออกจะไดไมตองเลือกใหม ที่มาก็คือใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งโดยการเสนอ
ของรัฐบาลและรัฐสภา กําหนดคุณสมบัติผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตองสําเร็จการศึกษานิติศาสตร 
รัฐศาสตร มีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป แลวก็จะเปนสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรีไมได จะเปน
เจาหนาที่พรรคการเมืองไมได วาระศาลรัฐธรรมนูญออสเตรเลียยาวมากคือ ๑๒ ป เปนไดวาระเดียว
และเปนอกีไมได อายุตองไมเกนิ ๗๐ ป อาํนาจหนาทีค่อืวนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญู 
ถาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองสูงสุดรองขอ
 ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส เขาใชคําวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยตุลาการ
ในตาํแหนงคอือดตีประธานาธิบดทีกุคน ตรงน้ีเองทีท่าํใหมลีกัษณะคลายองคกรทางการเมือง เดมิในอดตี
ประธานาธิบดีไมเคยไปนั่งเปนตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแตป ๑๙๕๘ จนกระทั่งป ๑๙๘๒ สามสิบกวาป
ไมมกีารทีอ่ดตีประธานาธบิดไีปนัง่เปนตลุาการรฐัธรรมนญู จนกระทัง่เริม่ทีป่ระธานาธบิดจีสิกาเดสแตรง
เขาไปเปน หลงัจากนัน้อดตีประธานาธบิดฝีรัง่เศสทกุคนกท็ยอยเขาไปนัง่รวมทัง้ประธานาธบิดทีีถ่กูฟอง
คดคีอรปัช่ันดวย ทาํใหตลุาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไมมลีกัษณะเปนศาลเทาไหร และตุลาการรัฐธรรมนูญ
ทีม่าจากการแตงตัง้ ๙ คน โดยประธานาธิบดแีตงตัง้มาเลย ๓ คน ประธานสภาผูแทนแตงตัง้ ๓ คน ประธาน
วุฒิสภาแตงตั้ง ๓ คน วาระการดํารงตําแหนง ๙ ป อํานาจหนาที่ก็คือควบคุมกฎหมายกอนประกาศใช
โดยรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับขอบังคับการประชุมสภาตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยทุกฉบับ ซึ่งเราก็นําระบบการควบคุมกอนประกาศใชมาจากฝร่ังเศสมาเขียนคร้ังแรก
ในประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ แลวก็เขียนเร่ือยมาจนกระท่ังมาถึงทุกวันน้ีในป ๒๕๕๐ 
ปรากฏอยูในมาตรา ๑๕๔ เปนตน แตเราเอามาบางสวน โดยมาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา ถาเปนราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูซึง่อยูในมาตรา ๑๓๘ และ ๑๓๙ ราง พอสภาพจิารณาเสรจ็ตองสง
ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูทนัท ีแตขอบงัคบัการประชมุสภาตองสง
เหมือนกัน แตของเราพูดไวในมาตรา ๑๕๔ วาจะสงตอเมื่อ ส.ส.  ส.ว. หรือนายกรัฐมนตรีสงใหวินิจฉัย 
สวนรางพระราชบัญญัติธรรมดาของฝรั่งเศสจะสงใหวินิจฉัยไดก็ตอเมื่อสภาเห็นชอบแลวกฎหมาย
ยงัไมไดประกาศใช ประธานาธิบด ีนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทน ประธานวุฒสิภาหรือ ส.ส. ๖๐ คน  
ส.ว. ๖๐ คน รองขอ แลวนอกจากนั้นตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็ยังมีอํานาจหนาที่อยางอื่นอีก
คือต้ังแตป ๒๕๕๑ มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสใหศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด
สงพระราชบัญญตัทิีป่ระกาศใชแลวไปใหตลุาการรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัไดวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายใดน้ัน
ขัดตอสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว มีขอสังเกตวา กรณีเหมือนของเราแคบกวาเราเพราะ
ประชาชนฟองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไมได คนท่ีจะสงคดีใหไดเหมือนของออสเตรีย
คือศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดเทาน้ัน และประเด็นที่จะวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยง
รัฐธรรมนูญไดในฝรั่งเศส คือเฉพาะกฎหมายน้ันขัดตอสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง แปลวา
ถากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นสงไมได
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน เปนศาลเหมือนของออสเตรีย ประกอบดวยองคคณะ ๒ คณะ 
องคคณะละ ๘ คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมี ๑๖ คน ๒ องคคณะนี้ ๔ คน จะตองไดรับ
การแตงตั้งจากสภาผูแทนราษฎรแหงสหพนัธ อีก ๔ คน มาจากวุฒิสภา เปนสภาที่เปนตวัแทนของมลรัฐ 
สมาชกิสภาไมไดมาจากการเลอืกตั้งมาจากการที่มลรฐัสงใครมากไ็ดมานั่งเปนสมาชกิ ในท้ัง ๒ องคคณะน้ี
จะตองเลือกผูพิพากษาศาลสูงสุดของเยอรมันมาในองคคณะ ๘ คน อยางนอย ๓ ใน ๘ คน ตองมาจาก
ศาลสงูสุดซึ่งในเยอรมนัมีระบบศาลสงูสดุคอื ศาลยตุธิรรม ศาลปกครองสงูสดุ ศาลแรงงานสงูสดุ ศาลสงัคม
สูงสุด วาระดํารงตําแหนง ๑๒ ป อํานาจหนาทีก่็จะตรวจสอบควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ 
ประชาชนฟองตรงไดในศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนัวากฎหมายขดัรฐัธรรมนูญไปละเมดิสทิธิพื้นฐานของตวั 
เพยีงแตวาตองไปใชสิทธิทางอื่นใหหมดเสยีกอน ซ่ึงเปนท่ีมาของมาตรา ๒๑๒ ของรฐัธรรมนญู ป ๕๐ 
 ระยะเวลาที่ควบคุม
 โดยทั่วไปเกอืบจะทั้งหมดเปนการควบคมุกฎหมายที่ประกาศใชแลวไมใหขดัรฐัธรรมนญู ระบบของ
ศาลยุติธรรมจะไปคุมรางกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ ถาศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัด
รัฐธรรมนูญตองเปนกฎหมายที่ประกาศใชแลวเทานั้น แตก็มีระบบควบคุมทีค่วบคุมกอนประกาศใช 
ระบบนีค้ือระบบทําแทงกฎหมายเปนระบบทีฝ่รัง่เศสคิดขึน้ในรัฐธรรมนูญป ๑๙๕๘ แลวประเทศไทย
ก็เอามาใชตามในรัฐธรรมนูญป ๑๗ และในรัฐธรรมนูญป ๕๐ ก็มีอยูในมาตรา ๑๔๑ กับ ๑๕๔ แตวา
สังเกตดูใหดีวา การควบคุมรางกายไมใหขัดรัฐธรรมนูญนั้นตองใหสภาพิจารณาแลวเห็นชอบกอน 
เพราะหากยงัไมเห็นชอบกยั็งไมแนนอนวาสภาเขาจะแกยังไง แกไปแกมาอาจจะไมขดัก็ได เพราะฉะนั้น
การจะสงรางกฎหมายไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดของฝรั่งเศสและของไทยเหมือนกันคือจะมีเวลา
ชวงสั้น ๆ เทานัน้ คือชวงเวลาจากสภาเห็นชอบแลวทั้งสองสภาแตยังไมมีการประกาศใช ของเรา
สั้นกวาของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสบอกสภาทั้งสองสภาเห็นชอบแลวประธานาธิบดียังไมไดลงนามประกาศใช 
แตของเราบอกวาสภาเห็นชอบแลว แลวนายกฯ ยังไมไดนําขึ้นทูลเกลาแปลวาถานายกฯ นําขึ้นทลูเกลา
แลวสงตามมาตรา ๑๕๔ ไมได
 การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
 ของไทยเริ่มตนในป ๒๕๗๕ ท่ีอาจารยปรดีเีปนคนมสีวนในการรางโดยไปนําเอาของฝรั่งเศสมาไว
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ 
มีขอความขัดหรือแยงแกรัฐธรรมนูญนี้ ทานวาบทบัญญัตินั ้น ๆ เปนโมฆะ นี่คือหลักความเปน
กฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู แลวกบ็ญัญตัไิวในมาตรา ๖๒ วา ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไว
ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ี คอืไปเอาหลกัของฝรั่งเศสมาชดัเจนวาผูรางรฐัธรรมนญู
ป ๒๔๗๕ ตองการใหสภาเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็ใชอยางนี้มาเรื่อย
จนกระทั่งเกิดคดีสําคัญคดีหนึ่งคือคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ 

 คดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ เปนคดีทีเ่กิดหลังสงครามโลก โดยเมื่อญี่ปุนบุกเมืองไทย
ป ๒๔๘๕ จอมพล ป. ก็เลยตกบันไดพลอยโจรเขารวมกับญี่ปุนประกาศสงครามกับพันธมิตรซึ่งมี
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เขารวมกับญี่ปุน แลวปรากฏวาญี่ปุนแพสงคราม ญี่ปุนก็ถูกดําเนินคดี 
เยอรมันกถ็กูดาํเนินคดโีดยการตัง้ศาลอาชญากรสงคราม เยอรมนัถกูจับขึน้ศาลอาชญากรทีนู่แลมเบริก 
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จุลนิติ

ศาลอาชญากรสงครามอีกแหงหนึ่งอยูที่โตเกียว อีกแหงหน่ึงอยูที่สิงคโปร จอมพล ป. อยูในขาย
ที่สัมพันธมิตรตองการจะขอไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่สิงคโปร เมื่อญี่ปุนแพก็ตองเปลี่ยนรัฐบาล
ไทยดวย และบคุคลท่ีไดเปนนายกรฐัมนตรใีนวนันัน้คอื ม.ร.ว. เสนยี ปราโมช ซึง่เปนทตูไทยในอเมรกิา
และเปนเสรีไทยท่ีไมยอมประกาศสงครามกับอเมริกา โดยรวมกับอาจารยปรดี ีพนมยงค ซึง่เปนเสรีไทย
ในเมืองไทย อาจารยปรีดีก็เห็นวาถาจะแกไขปญหาเร่ืองไทยแพสงครามรวมกับญี่ปุนใหไดก็ตองให 
ม.ร.ว. เสนีย  ตอนน้ันอายุนอยท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศไทยคืออายุ ๔๐ ป ม.ร.ว. เสนีย 
เปนนักกฎหมายใหญ ทานเปนเนติบัณฑิตอังกฤษท่ีสอบไดเกียรตินิยม ทานเสนอกฎหมายฉบับหนึ่ง
เรียกวารางพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม กฎหมายฉบับนั้นออกมาเปนกฎหมายในเวลาตอมาคือ
ในป ๒๔๘๙ กําหนดไวในมาตรา ๓ วา ผูใดกระทําความผิดฐานอาชญากรสงครามไมวากอนหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต แลวก็ตั้งศาลอาชญากรสงคราม
ขึ้นมา ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่ไตสวน แลวศาลฎีกาเปนคนตัดสินเสร็จแลวก็จับจอมพล ป. 
และคณะขึ้นมาฟอง ตอนกฎหมายนี้เขาสภาในการอภิปรายของสภาผูแทนราษฎรมีคนทวงแลววา
นายกฯ เปนนักกฎหมายใหญออกกฎหมายยอนหลังเอาผิดแกคนไดยังไง ขัดรัฐธรรมนูญนะ แตเมื่อ
คดีก็มาถึงศาลฎีกาในฐานะศาลอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามป ๒๔๘๙ 
ซ่ึงเปนที่มาของคําตัดสินคดีนี้ ซึ่งความจริงไมใช จอมพล ป. เปนจําเลย แตคดีนี้พลโทพระสารศาสตร
พลขันเปนจําเลย เปนคดีแรกท่ีศาลตัดสิน คนทําคําพิพากษาซึ่งหลวงจํารูญ เนติศาสตร ปญหาแรก
ในคําพิพากษาคือกฎหมายอาชญากรสงครามท่ีบัญญัติวาการกระทําอาชญากรสงครามไมวาจะทํา
กอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับผูกระทําไดชื่อวาเปนอาชญากรสงครามตองไดรับโทษน้ัน
ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔ ซึ่งบอกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมาย บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ
ในรางกายเคหสถานทรัพยสินการพูดการเขียนการโฆษณาการศึกษาอบรมการประชุมโดยเปดเผย
การตั้งสมาคมการอาชีพหรือไม วันนั้นรัฐธรรมนูญปที่ใชอยูคือรัฐธรรมนูญ ป ๒๔๗๕ หมวดเสรีภาพ
ไมไดยาวอยางวนันีม้อียูสองสามมาตราเทานัน้เอง มาตราทีส่าํคญัก็คอืมาตรา ๑๔ ศาลฎกีาพจิารณาแลว 
มีปญหาวารัฐธรรมนูญมาตรา ๖๒ บัญญัติวาทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญนี้ ในขณะที่มาตรา ๖๑ บัญญัติวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัด
หรือแยงแกรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้น ๆ  เปนโมฆะ ศาลฎีกาเห็นวามาตรา ๖๑ ไมไดกลาววาใครจะเปน
ผูมีอํานาจแสดงวากฎหมายอันขัดกับรัฐธรรมนญูเปนโมฆะได บอกแตเพียงวาสภาผูแทนราษฎรทรงไว
ซึง่อํานาจเด็ดขาดจากการตีความแหงรฐัธรรมนูญน้ีเทานัน้ และการตีความรัฐธรรมนูญน้ีไมไดหมายความ
รวมถึงการวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยง แตศาลฎีกาเห็นวา ประการแรกศาลมีอํานาจตัดสินคดี
ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ ฉะนั้นการที่จะดูวาอะไรเปนกฎหมายคือเปนกฎหมายที่ใชได
หรือไมยอมเปนอํานาจของศาลเพราะถาศาลไมมีอํานาจดูแลวศาลก็ยอมไมรูวาอะไรเปนกฎหมายหรือ
ไมเปนและศาลจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายไดอยางไร ประการที่สอง 
การปกครองรัฐธรรมนูญของเราแบงอํานาจเปน ๓ ประเภทคืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ แตละอํานาจยอมมีอํานาจย้ังและกํากับเปนการควบคุมกันอยูซึ่งเปนหลักประกัน
ในความมั่นคง เม่ือสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีอํานาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแลวศาลซึ่งมีอํานาจ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ทางฝายตุลาการตองปฏิบัติตามไมวาศาลจะเหน็วากฎหมายน้ันสมควรหรอืไมก็ตาม แตในขณะเดยีวกนั
ถาสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาไมถกูตองกับรฐัธรรมนูญหรอืขดักับรฐัธรรมนูญศาลก็ยอมมีอาํนาจ
แสดงความไมถูกตองนั้นได เหตุผลประการสุดทายก็คือ เมื่อมีรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๑ ไวเชนนี้ก็จําตอง
มีผูมีอํานาจชี้ขาดวากฎหมายบทใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม มิฉะนั้นมาตรา ๖๑ นี้ก็จะไมมีผล 
กฎหมายนั้นสภาผูแทนราษฎรออกมาเองจะกลับไปใหสภาผูแทนราษฎรชี้ขาดวาเปนกฎหมายหรือไม
อยางไรได จะวาทางฝายบริหารมีอํานาจชี้ก็ไมไดเพราะการวินิจฉัยกฎหมายไมใชเรื่องของฝายบริหาร
เชนนีใ้ครเลาจะมีอํานาจนอกจากศาล แลวทานก็บอกตอไปวาศาลเปนหนวยที่ตั ้งขึ ้นไวสําหรับ
ใหความยุติธรรมเปนการบําบัดทุกขรอนใหแกประชาชน บุคคลทั้งหลายยอมหวังพึ่งในความยุติธรรม
ของศาลเปนท่ีต้ังและกเ็ม่ือมีบทกฎหมายอันออกมาตดัเสรีภาพและขดัตอรฐัธรรมนูญเชนน้ีจะไมใหศาล
มีอํานาจแสดงเพื่อใหความยุติธรรมแกบุคคลผูเกี ่ยวของหรือการศาลไมประสงคจะเขาไปวินิจฉัย
กิจการทางฝายนิติบัญญัติแตก็ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงไดในกรณีเชนนี้ พูดงาย ๆ ทานใหเหตุผลสามขอวา
ทานมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ๑. ศาลเปนผูใชกฎหมาย เมื่อจะ
ใชกฎหมายทานตองรูกอนวากฎหมายนั้นใชไดหรือไม ๒. หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย เมื่อ
สภานิตบัิญญัตอิอกกฎหมายมาแลวศาลกต็องใช สภานิตบิญัญตัอิอกกฎหมายมาขดัรัฐธรรมนูญหรอืไม
ศาลกต็องวนิิจฉัยไดตามหลกัการดลุและคาน และ ๓. ใหเหตุผลวาสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาเอง
จะใหสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยไดอยางไร ก็ตองใหศาลวินิจฉัย เมือ่วินิจฉัยอยางนี้แลวศาลก็วินิจฉัย
ตอไปวา มาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญทีบ่อกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย
การตั้งสมาคม การอาชีพ คําวาภายในบังคับแหงกฎหมายหมายถึงบทกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ขณะกระทําเวลาพูดเวลาเขียนจะหมายถึงกฎหมายที่ออกตอไปในภายหนาดวยไมได เพราะฉะนั้น
เม่ือกฎหมายอาชญากรสงครามมาตรา ๓ เฉพาะสวนที่ประเทศไทย ตอมารัฐธรรมนูญป ๙๐, ๙๒, ๙๕, 
๑๑, ๒๑ ไปจนกระทั่งถึง ๓๔ ก็ยังมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒, 
๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๙๕, ๑๑, ๒๑ ก็ยังใหอํานาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญ เพียงแตวาตีความ
ในเรื่องอ่ืนท่ีไมใชกฎหมายขดัตอรฐัธรรมนูญ ถากฎหมายขดัตอรฐัธรรมนูญน้ันใหศาลสงใหคณะตลุาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงมีสององคกรคูกันในรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒, ๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๙๕, ป ๑๑, ๒๑ 
และพอมาป ๓๔ คณะตุลาการรฐัธรรมนูญก็มีอาํนาจตคีวามรฐัธรรมนูญกวางขวางมาก เปนรฐัธรรมนญู
ฉบับเดียวทีเ่ขียนอยางนีแ้ตวาผลสุดทายก็ไมมีฉบับไหนเอาตาม คือในป ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญ รสช. 
เขียนใหนอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญแลว
ยังเขียนมาตรา ๒๐๗ ใหตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเรื่องไมไดใหวินิจฉัยเฉพาะ
เรื่องเดียวคือเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอํานาจของรัฐสภา โดยมาตรา ๒๐๗ บัญญัติวา 
ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีมีมติวากรณีปญหา
ตองตคีวามรฐัธรรมนญู ใหนายกรฐัมนตร ีประธานรฐัสภา ประธานวฒุสิภา หรอืประธานสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณีสงเรื ่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในรัฐธรรมนูญป ๓๔ นี้เปนอันวา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตเพียงผู เดียวในการวินิจฉัยวากฎหมายใด
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเมื่อศาลสงมา และตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเรื่องถานายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภาสงเรื่องไปใหตีความ

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอมขัดรัฐธรรมนูญหรือไม 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสาม บัญญัติวารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไดโดยตรงไปฟองศาลบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญไดเลยโดยไมตองรอกฎหมายลูก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไววาในคดีนั้นคดีมันเปน
ความกันในศาลปกครองและก็มีปญหาวาพระราชบัญญัติรักษาส่ิงแวดลอมป ๒๕๓๕ ที่ใหทําการ
ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเฉพาะโครงการท่ีรัฐมนตรีกําหนดขัดรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 
วรรคสอง ทีบ่ญัญตัวิา โครงการใดทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอมหรอืสขุภาพจะตองม ี๑. รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรายงานผลกระทบสุขภาพ  ๒. ตองรับฟงความเห็นประชาชน  ๓. ตองใหองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยผูแทนสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนใหความเห็น แตวากฎหมาย
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิป ๒๕๓๕ บอกวาโครงการไหนจะมกีารศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอม
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด ศาลปกครองจึงสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก
ป ๒๕๔๙ ประเด็นวากฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมป ๒๕๓๕ ขัดรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 
วรรคสองหรอืไมคางอยูในศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนูญป ๔๐ มกีารรฐัประหารยกเลกิศาลรฐัธรรมนูญ
และรฐัธรรมนูญช่ัวคราวป ๒๕๔๙ กโ็อนคดทีีค่างทัง้หมดมายงัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนูญ
ป ๒๕๔๙ ชัว่คราว แลวรฐัธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ บญัญตัวิา คดทีีค่ณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวป ๒๕๔๙ วินิจฉัยไมเสร็จใหโอนมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๕๐ คดีนี้ก็เลยโอน
มาสองทอดจากการที่ศาลปกครองสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ วินิจฉัยมายัง
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๔๙ แลวก็ยังพิจารณาไมเสร็จก็โอนมายังศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีปญหาวาในเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไปแลวศาลจะวินิจฉัยอยางไร คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
ในขณะท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยคํารองน้ีไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผูฟองคดี
โตแยงวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายไปขัดหรอืแยงน้ันมหีลกัการเดียวกนักับบทบญัญตั ิมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคํารองน้ีตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ แลววินิจฉัยวาไมขัดรัฐธรรมนูญ

 ขอสังเกต คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๕๒ เปนอันวายกเลิกบรรทัดฐานในคําพิพากษาฎีกา
ท่ี ๗๖๖/๒๕๐๕ และที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ แลวกลับมาใชหลักที่วาการที่จะใชวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้นใหดูรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งก็เปนสิ่งที่ถูกตองเพราะเหตุวานี่คือ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

P27-42.indd   42 18/9/2555   9:07:17



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๔๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๑. รัฐธรรมนูญ: กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ

 โดยที่ รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง “กฎหมายอันเปนรากฐานของประเทศ ซึ่งกอตั้ง
สถาบันทางการเมอืง กําหนดขอบเขตการใชอาํนาจอธิปไตย ตลอดจนกําหนดหลักการประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน”๒ นั้น ภายใตความหมายขางตน รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงเปน
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มีศักดิ์และฐานะสูงกวากฎหมายอื่น ๆ  เพราะไดมี
การกําหนดองคกร กระบวนการและรูปแบบของกฎหมายอื่น ๆ ในระบบกฎหมายทั้งหมด๓ เปนผลให
กฎหมายตาง ๆ  ในระบบกฎหมายจะขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมไิด และมผีลประการสาํคญัให การแกไข
เพิม่เติมรัฐธรรมนูญยอมกระทําไดยากและกระทําไดก็แตโดยองคกร หรือดวยวิธีการพิเศษ
ยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ โดยทั่วไป ซึ่งเราเรียกสภาพนี้วาความเปนกฎหมายสูงสุดที่มั่นคง
ของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell)๔

๒. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีความหมายอยางไร?

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึง “ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ไมวาโดยการแกไข
ถอยคาํหรอืขอความเดมิท่ีมีอยูแลวหรอืโดยเพิ่มเติมความใหมเขาไป”๕  ทัง้นี ้การที่ใหมีการแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญได นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายอื่นโดยทั่วไปที่อาจ
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองไดและดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�ñ

¹ÔμÔ¡Ã»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ 
ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ

 ๑นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร), รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ), รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 ๒ดู Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,9th Edition, (2009), p.353. 
 ๓สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา,” ใน คูมือสมาชิกวุฒิสภา เลมที่ ๑, 
(กรุงเทพ : ส. เจริญการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๘๒.
 ๔เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน
 ๕วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ: แสวงสุทธิการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๗๓๓.

“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

          พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามบท
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ของประเทศอันเปนแมบทของกฎหมายทั้งปวง การแกไขเพิ่มเติม จึงยอมกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่งแตกตางจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในประการที่วา 
การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูจะกระทาํไดยากกวาการแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตั ิเพือ่ใหรฐัธรรมนญู
มั่นคงถาวรมีเสถียรภาพ๖ นั่นเอง

๓. รัฐธรรมนูญไทยแกไขเพิ่มเติมยากเพียงใด ?

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิเศษแตกตางไปจากกระบวนการตรากฎหมาย
โดยท่ัวไป รัฐธรรมนูญของแตละประเทศมีระดับความยากงายในการแกไขแตกตางกันไปตามแต
จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ซึ่งอาจแยกพิจารณาได ๒ ลักษณะ ไดแก๗

 ๓.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดยาก 
       รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีลักษณะแกไขเพิ่มเติมไดยาก จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทายของ
การประชุมรัฐสภาที่จะลงมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงของสมาชิก
รัฐสภาสนับสนุนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา เพื่อควบคุมมิใหพรรคการเมืองที่ได
เปนรฐับาลโดยมเีสียงขางมากในสภา แกไขรฐัธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีพรรคการเมอืงน้ันตองการไดโดยงาย

 ๓.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดงาย 
 รัฐธรรมนูญของประเทศที่กําหนดใหรัฐธรรมนูญแกไขไดงายน้ัน จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทาย
ของการประชุมรัฐสภาที่จะลงมติใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภา
สนับสนุนเพียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (รอยละ ๕๐) ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาเทานั้น เพื่อใหสามารถ
แกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสภาวะของบานเมืองที่เปลี่ยนไป
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน จัดเปนรัฐธรรมนูญที่
แกไขเพ่ิมเติมไดงาย เพราะไดกําหนดใหใชคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมเพียงก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาก็มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได 

๔. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการอยางไร ?

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน มีกระบวนการอันมีที่มาจากกฎเกณฑสําคัญ ๒ ประการ 
อันประกอบดวย 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติม
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑  และ
   ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๗ การเสนอและการพิจารณา
   รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

 ๖มานิต จมุปา, ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), พมิพครัง้ที ่๑, (กรุงเทพ: ว ีพริน้ท 
(๑๙๙๑) , ๒๕๕๑), หนา ๔๐๙.
 ๗ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
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 ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

 ๔.๑ การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

 การเสนอขอแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูตองเสนอเปน “ญตัติขอแกไขเพิ่มเตมิ” โดยผูมสีทิธเิสนอ๘

กลุมหนึ่งกลุมใด ดังนี้
  คณะรัฐมนตรี หรือ
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
  ของสภาผูแทนราษฎร หรือ
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมกันเสนอ มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ 
  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ
  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน๙ 

 ทัง้นี ้ภายใตขอกาํหนดเครงครัดท่ีวา ญตัติขอแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูท่ีมผีลเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ หรอืเปลี่ยนแปลงรปูของรฐั 
จะเสนอมิได๑๐

 ประธานรัฐสภาจะบรรจุรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม นบัแตวันทีไ่ดรับญัตตินัน้ หรือนับแตวันทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอง
ครบถวนหากเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีเ่สนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง๑๑ เพือ่เขาสู
การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา อันประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตอไป๑๒ เปน ๓ วาระตามลําดับ๑๓ ไดแก 

 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
 วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  และ
 วาระที่สาม การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ใหมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 สําหรับรายละเอียดจะกลาวตอไปโดยลําดับ

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง.
 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีบทบัญญัติใหประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอแกไขรัฐธรรมนูญได
เปนครั้งแรก (โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ, 
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๔-๒๘๕.).
 ๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง และขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ขอ ๘๗.
 ๑๑ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๑.
 ๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๑๓๖ (๑๖).
 ๑๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๒) และขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๒.
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

จุลนิติ

 ๔.๒ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง: ขั้นรับหลักการ๑๔

 การพิจารณารางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิในวาระทีห่น่ึง รฐัสภาจะพจิารณาและลงมตวิา “จะรับ
หลักการ หรือไมรับหลักการ” แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมน้ัน โดยที่ประชุมรัฐสภาจะตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากอนรับหลักการก็ได เพื่อประโยชนในการพิจารณา

 ในกรณทีีม่กีารเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิหลายฉบบัมาในคราวเดยีวกนั และท่ีประชุม
รัฐสภามีมติใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกันแลวนั้น รัฐสภาจะลงมติรับ
หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมแตละฉบับหรือท้ังหมดรวมกัน
ก็ได ในกรณีนี้ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติรับหลักการแลว จะลงมติตอมาวา จะใชรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมฉบับใดเปน “หลักในการพิจารณา” ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการตอไป 

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งนี้จะใชวิธี “เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย” และ 
หากผลปรากฏวา มคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวยในการแกไขเพิม่เตมินัน้ ไมนอยกวากึง่หนึง่ (รอยละ ๕๐)
ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้ ๒ สภา ยอมถอืวา รฐัสภามมีติรบัหลกัการรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติมแลว๑๕ ในทางกลับกัน หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแลว 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมเปนอันตกไป๑๖ 

 ในทางปฏิบตั ิเมือ่ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแลว ทีป่ระชุมรฐัสภาจะมีมตติัง้ “คณะกรรมาธิการ” 
ขึน้คณะหนึง่ เพือ่เปนสวนหนึง่ของการพจิารณาในวาระทีส่อง จากสมาชกิรฐัสภามจีาํนวนไมเกนิ ๔๕ คน 
ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนด๑๗  จากน้ันจะเขาสูขัน้ตอนในการพิจารณาวาระท่ีสอง ขัน้พจิารณาเรียงตาม
ลําดับมาตรา ตอไป

 ๔.๓ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่สอง

 การพิจารณาในวาระที่สองจะพิจารณาเปน ๒ ขั้นตอน๑๘ ไดแก           
  การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ 
  การพิจารณาขั้นเรียงตามลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา

 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  ๔.๓.๑ การพิจารณาข้ันคณะกรรมาธิการ: เพือ่เปนการเปดโอกาสใหสมาชกิรฐัสภาสามารถทีจ่ะ
เสนอคําแปรญัตติขอแกไขเพิ่มเติมได 

 การพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิขัน้คณะกรรมาธิการนี ้ หากสมาชกิรฐัสภาผูใดประสงค
จะแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญในขอความหรือประเด็นใด ขอบังคับการประชุมรัฐสภาไดเปดโอกาส

 ๑๔รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๓) และขอบงัคับการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๓ 
และขอ ๙๔.
 ๑๕ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๓ วรรคสอง.
 ๑๖ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๕.
 ๑๗โปรดดูเพิ่มเติม ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๕.
 ๑๘สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อางแลว, หนา ๘๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ใหสมาชกิรฐัสภาเสนอขอแกไขเพิ่มเติมได ดังท่ีเรยีกวา การเสนอ “คําแปรญัตติ” ซ่ึงตองกระทาํลวงหนา
เปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดเวลา ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันทีร่ัฐสภา
รับหลักการ เวนแตรัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตตินั้นไวเปนอยางอื่น๑๙

 “การแปรญัตติ” นั้น โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา๒๐ ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมมาตรา
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับหลักการ หากจะเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขขอความของมาตรา
ทีม่ีอยูแลว จะกระทําไดเมื่อไมขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีใ่ชเปนหลักในการ
พิจารณา๒๑ 

 นอกจากนี ้การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีเ่สนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
คณะกรรมาธิการจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเสนอพรอมทั้งรายงานการรับฟง
ความคิดเห็นตอรัฐสภาดวย๒๒

 และเมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จแลว จะรายงานตอประธานรัฐสภา ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้๒๓

  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมซึ่งแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม และ
  รายงานของคณะกรรมาธกิาร ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ การแกไขเพิม่เติมขอความในแตละ
  มาตรา และ มติของคณะกรรมาธิการเกีย่วดวยคาํแปรญตัติ (หากม)ี ตลอดจน การไมเหน็ดวย
  กับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด ๆ ในรูปแบบของ “การสงวนคําแปรญัตติ” 
  โดยผูแปรญัตติ๒๔ หรือ ในรูปแบบของ “การสงวนความเห็น” โดยกรรมาธิการ๒๕ ทั้งนี้ 
  เพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัยในขอนั้นตอไป
  การรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตั้งซึ่งไดเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิ๒๖

 และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวแลว จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม๒๗ เพื่อเขาสู
ขั้นตอนการพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ตอไป

 ๔.๓.๒ การพจิารณาขั้นเรียงตามลาํดับมาตรา โดยท่ีประชมุรวมกนัของรฐัสภา : การพจิารณารางฯ 
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว๒๘

 เมือ่การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการไดเสร็จสิน้ลงและรายงานตอประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมแลว  จะเขาสูขั้นตอนการพจิารณารางรฐัธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิท่ีคณะกรรมาธกิาร
 ๑๙ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคหนึ่ง.
 ๒๐ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคสอง.
 ๒๑ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคสาม.
 ๒๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคหนึ่ง และขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๑๐๐.
 ๒๓ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๗.
 ๒๔ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๑.
 ๒๕ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๒.
 ๒๖ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๐.
 ๒๗ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๘.
 ๒๘ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๙.
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

จุลนิติ

พิจารณาเสร็จแลว โดยท่ีประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาเร่ิมตนดวย ชื่อราง คําปรารภ 
แลวพิจารณาเนื้อหาในแตละมาตราเรียงตามลําดับ และ ในขั้นตอนนี้ สมาชิกรัฐสภาจะอภิปราย
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม โดยเฉพาะในสวนของถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม 
หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งน้ี เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ
เปนอยางอื่น

 ในการประชุมรัฐสภาขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรานี้ เฉพาะแตคณะกรรมาธิการหรือบุคคล
ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ และประธานรัฐสภาอนุญาตเทานั้น ที่จะมีสิทธิแถลง 
ตอบชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมความในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นตอที่ประชุมได๒๙ ซึ่งอาจเปน
การตอบชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาในฐานะผูเสนอคําแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติของตนไว 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น

 และเมือ่การอภิปรายสิน้สดุลงในแตละมาตรา ทีป่ระชมุรฐัสภาจะออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสอง 
ขัน้พจิารณาเรียงลําดบัมาตรา โดยถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ”๓๐ ซึง่เม่ือไดพจิารณาเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบรางแลว ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณา
ครั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําและเนื้อความได เฉพาะที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู๓๑ 

 เมือ่พจิารณารางรัฐธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิในวาระท่ีสองเสรจ็สิน้แลว รฐัธรรมนญูไดกาํหนดให
รอระยะเวลาไวมกีาํหนด ๑๕ วนั โดยเม่ือไดพนกาํหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  รฐัสภาจะพิจารณา
ในวาระที่สาม๓๒ เปนลําดับตอไป

 ๔.๔ การพจิารณาของรฐัสภาในวาระทีส่าม: การเหน็ชอบใหมผีลเปนการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระท่ีสามน้ัน จะไมมกีารอภิปรายแสดงความคิดเห็นใด ๆ
โดยทีป่ระชมุรฐัสภาจะลงมติเพยีงวา “เหน็ชอบ” หรอื “ไมเหน็ชอบ” ในการทีจ่ะใหออกใชและมผีล
เปนการแกใขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู๓๓ เทานั้น

 ๔.๔.๑ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม : ขั้นสุดทายของที่ประชุม

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสดุทาย จะใชวธิเีรยีกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรฐัธรรมนูญมากกวาก่ึงหน่ึง (มากกวารอยละ ๕๐) 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง ๒ สภา๓๔ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบ 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมตกไป๓๕

 ๒๙โปรดด ูขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๓ วรรคสอง.
 ๓๐รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคสอง และขอบงัคับการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๑๐๑.
 ๓๑ขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๒.
 ๓๒รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) และขอบงัคับการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๓.
 ๓๓ขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๔ วรรคหนึง่.
 ๓๔รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๖) และขอบงัคับการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง.
 ๓๕ขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๕.
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 ๔.๔.๒ การมีผลใชบังคับ

 ในขั้นตอนหลังจากท่ีรฐัสภามีมตเิหน็ชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิแลว ประธานรฐัสภา
จะดําเนินการสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ตอไป๓๖ ภายใน ๒๐ วนันับแตวนัทีไ่ดรบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมินัน้จากรฐัสภา เพือ่พระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวยอมใชบงัคบัเปนกฎหมาย๓๗ ตอไป 
อันมผีลเปนการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ และมเีน้ือความปรากฏในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย

๕ . ความสงทาย
 หลักเกณฑและวธิกีารตามที่ไดนําเสนอน้ี เปนการใชอํานาจแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญท่ีกระทาํโดย
รฐัสภา ตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และขอบงัคบัการประชมุ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งมีกระบวนวธีิการพเิศษ ตามหลกัการท่ีวา การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูยอมกระทาํ
ไดยาก และตองกระทาํโดยองคกรหรอืดวยวิธกีารพิเศษยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ   อนัเปนสวนหนึง่
ของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell) 

 ๓๖รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐   มาตรา ๒๙๑ (๗) และขอบงัคับการประชมุรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๖.
 ๓๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๑๕๐ โดยผลของ มาตรา ๒๙๑ (๗).
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การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (“พระราชบัญญัติ กสทช.”) ซึ่งมีที่มาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ โดยกําหนดคลืน่ความถีท่ีใ่ชในการสงวทิยกุระจายเสยีง 
วทิยโุทรทศัน และโทรคมนาคม เปนทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนสาธารณะ และใหมอีงคกรของ
รฐัทีเ่ปนอสิระองคกรหน่ึงทาํหนาทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกับการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยการดําเนินการดังกลาว
ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้ง
ตองจดัใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการดาํเนนิการสือ่มวลชนสาธารณะ การกาํกบัการประกอบกจิการ
ตองมีมาตรการเพ่ือปองกนัมใิหมกีารควบรวม การครองสิทธิขามสือ่ หรอืการครอบงํา ระหวางสือ่มวลชน
ดวยกนัเองหรอืโดยบคุคลอืน่ใด ซึง่จะมีผลเปนการขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูขอมลูขาวสารหรือปดกัน้
การไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน โดยพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหมี
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(“คณะกรรมการ 
กสทช.”) ไดรบัคดัเลือกจากท่ีประชุมวุฒสิภา โดยมีคณะกรรมการ กสทช. ทัง้หมด ๑๑ คน แบงเปนสาขา
เชีย่วชาญ จาํนวน ๘ สาขา ประกอบดวยกจิการกระจายเสยีง ๑ คน กจิการโทรทศัน ๑ คน กจิการโทรคมนาคม
๒ คน ดานกฎหมาย ๒ คน ดานเศรษฐศาสตร ๒ คน ดานการคุมครองผูบรโิภค (กระจายเสียงและโทรทัศน)
๑ คน ดานการคุมครองผูบรโิภค (โทรคมนาคม) ๑ คน ดานการศกึษาวัฒนธรรมหรือการพฒันาสงัคม ๑ คน 
มวีาระการทาํงาน ๖ ป โดยเริม่ตนการประชมุครัง้แรก เมือ่วันที ่๑๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการปฏบิตัิ
งานจรงิจะแบงงานออกเปน ๒ สวน คอื โดยแบงคณะกรรมการยอย ๒ ชดุ ชดุละ ๕ คน (ไมรวมประธาน 

¹ÒÂÍ¹ØÃÑ¡É� ¹ÔÂÁàÇªñ ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ 
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 ๑น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

การมีสวนรวมของประชาชน
ภายใตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

3Gการมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรการมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดส
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจG¹ÒÂÍ
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กสทช.) คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) และคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.) โดยทกุภาคสวนจบัตามองวาจะสามารถสะสางเรื่องราวที่คางคามายาวนานไดหรอืไม 
โดยเฉพาะแผนแมบทซึ่งตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอย ตามมาตรา ๒๗ (๑๗) ซึ่ง กสทช. มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนแมบทวิทยุ และแผนแมบทเลข
หมายโทรคมนาคม ซึ่งในปจจุบัน แผนแมบทไดถูกประกาศใชแลว ๓ ฉบับ คือ แผนแมบทการบริหาร
คล่ืนความถี ่(พ.ศ. ๒๕๕๕), แผนแมบทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน ฉบบัท่ี ๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙), 
และแผนแมบทโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งกวาจะไดแผนแมบททั้ง ๓ แผนนั้น 
กสทช. จดัใหมีการทําประชาพจิารณในการรางแผนแมบทดังกลาวมาแลว ๔-๕ ครั้ง ตามพระราชบญัญตัิ 
กสทช. มาตรา ๔๙ วรรคสอง ให กสทช. ซึ่ง กสทช. ตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณา แตทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน
  เครอืขายของภาคประชาชนมคีวามสาํคญักบั กสทช. เน่ืองจาก ในพระราชบญัญตั ิกสทช. มาตรา ๒๘ 
กําหนดให กสทช. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมา
ประกอบการพจิารณากอนออกระเบยีบ ประกาศหรอืคาํสั่งเกี่ยวกบัการกาํกบัดแูลการประกอบกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม ในสวนที่เก่ียวของกับการแขงขนัในการประกอบ
กจิการหรอืมีผลกระทบตอประชาชน ณ ขณะนี ้กสทช. เปดรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชนหลายชองทาง 
ไมวาจะเปนทางเว็บไซต ของ กสทช. เอง หรือ การเดินทางไปรวมรับฟงความคิดเห็นในโครงการตาง ๆ  
โดย กสทช. เล็งเหน็วาการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนเปนเรื่องสาํคญั เน่ืองจากประชาชนมีสวนรวม
ในการสะทอนใหเหน็ถงึปญหาที่เกดิจากการใชบรกิารโดยตรง และมสีวนรวมในการคุมครองสทิธใินการ
ใชบริการ ตามพระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๓๑ ซึ่งกําหนด การคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบ
จากผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยให กสทช. มีหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการดังกลาว อีกทั้ง มาตรา ๓๒ กําหนดใหการคุมครอง
ในความเปนสวนตวัและเสรภีาพของบคุคลในการสื่อสารทางโทรคมนาคม กสทช. มีอํานาจในการกาํหนด
มาตรการคุมครองสทิธขิองผูใชบรกิารโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมลูสวนบคุคล สทิธิความเปนสวนตวั และ
เสรภีาพในการสื่อสารทางโทรคมนาคม เชน การโฆษณาเกนิจรงิทางทีวดีาวเทียม การกาํหนดอตัราขั้นสงู
ของคาบรกิารโทรศพัทมือถอืประเภทเสยีงใหเก็บไมเกิน ๐.๙๙ บาท ตอนาท ีและการออกประกาศอตัรา
คาบริการขั้นสูงของขอมูล เชน Short Message Service (“SMS”), Multimedia Message Service 
(“MMS”) เปนตน ในสวนของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น ตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ กําหนดให
มกีารใชคลืน่ความถีเ่พือ่กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนโดยตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของประชาชน เพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม และใหเกิดประโยชนทางสาธารณะ
 สําหรับประเด็นที่นาจับตา คือ การใหประชาชนไดใชคลื่นความถี่ รอยละยี่สิบ ตามมาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง กําหนดในสวนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองจัดใหภาคประชาชนไดใช
คล่ืนความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากาํไรในทางธรุกจิในการประกอบกจิการบรกิารชมุชน
ไมนอยกวารอยยีส่ิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นทีข่องการอนุญาตประกอบกิจการ และมาตรา ๕๑ 
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การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

จุลนิติ

กําหนดใหสงเสริมภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ตามสัดสวนที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ในมาตราดังกลาวนี้สอดคลองกับทีวีดิจิตอล ซึ่งเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลง
ทีจ่ะเกิดขึน้เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัทกุภาคสวน โดยเฉพาะภาคสวนสําคญัคอื ประชาชน ซึง่ทาง กสทช. 
ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดประกาศมาตรฐานทีวีดิจิตอลออกมาใหสอดคลองกับแผนแมบท
ดังกลาว โดยเลือกระบบ DVB-T22 เนื่องจากเปนระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใชคลื่นความถี่
ดีที่สุดทําใหมีชองรายการเพียงพอสําหรับการจัดสรรใหหนวยงานรัฐและภาคประชาชนท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองมีสัดสวนสําหรับชุมชนรอยละยี่สิบ และยังเปนมาตรฐานที่กลุมประเทศอาเซียนรับรอง
ใหเปนมาตรฐานรวม ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง กําหนดใหผูที่ตองการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตและในมาตราเดียว วรรคหก กําหนดในการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนซึ่งเปนการประกอบธุรกิจใหใช
วิธีการประมูลคล่ืนความถี่โดยแยกกันประมูลในหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กสทช. 
กาํหนด ทาํใหขัน้ตอนตอไปหลังจากน้ีคอื การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสรางพืน้ฐาน ใบอนญุาต
การประกอบกจิการโครงขาย และใบอนญุาตประกอบกจิการบรกิารสาธารณะภายในสิน้ปนี ้สวนการออก
ใบอนญุาตประกอบกจิการธรุกจิจะเริม่ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และการออกใบอนญุาตประกอบ
กจิการบริการชมุชนจะเร่ิมในเดือนธันวาคมปหนาเชนกนั โดยคาดวาไทยจะมีระบบดิจทิลัทวีเีตม็รปูแบบ
ในป ๒๕๕๘ เพือ่เริม่ตนกระบวนการยตุกิารออกอากาศดวยระบบอนาลอ็กทีใ่ชอยูในปจจบุนั อกีปญหา
ที่ประชาชนยังคงวิตกกังวล คือ ประเด็นคาใชจาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูทีวีดิจิทัล เน่ืองจาก
ปจจบุนัการรับชมของประชาชนตองมีกลองรับสัญญาณ (Set-top box) ทีเ่ปนตวัแปลงสัญญาณดิจทิลั
เปนสัญญาณอนาลอกเพ่ือตอเขากับเคร่ืองโทรทัศนอนาลอกท่ีมีผูรับอยูเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีเพื่อไมให
ประชาชนตองเสียเงินในการซื้อเครื่องโทรทัศนดิจิทัลใหม กลองรับสัญญาณจึงตองมีราคาไมแพง
และประชาชนพอรับไดในทุกระดับชุมชน ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวควรที่จะสรางความเขาใจ
แกผูบรโิภคหรือผูใชบรกิารทุกคน เพือ่ไมใหเกิดปญหาหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เพราะคงเปนไปไมได
ทีห่ากมกีารเปลีย่นแปลงไปสูระบบดจิทิลัแลวแตประชาชนกลบัไปไมไดรบัประโยชน ดงัน้ัน สิง่สาํคญัทีส่ดุ
เมื่อเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแลวก็ตองทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนเพื่อใหสอดคลอง
กับเปาหมายที่ไดวางไว สวนในเรื่องของการประมูล 3G นั้น ตามมาตรา ๔๕ กําหนดใหผูใดประสงค
ที่จะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต โดยตองดําเนินการโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถี่ ซึ่งขณะนี้ กสทช. ไดกําหนดรูปแบบการประมูลแลว และจะใหเริ่มมีการประมูลไลเซน 3G 
ภายในเดือน ตุลาคมนี้
 หลงัจากท่ีประชาชนเร่ิมรบัรูในสวนของพระราชบัญญตั ิกสทช. กนัมากข้ึน ทาํใหเริม่มกีารรองเรียน
จากภาคประชาชนทุกวัน โดยเฉพาะเร่ืองของสัญญาณโทรศัพทที่บางคร้ังมีสัญญาณท่ีไมดี หรือ
สายหลุดบอย ซึ่งขณะนี้ กสทช. เรงใหมีการตรวจสอบในจุดที่มีการรองเรียนและแจงใหคายมือถือ
ที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบและดําเนินการแกไข และเกิดประโยชนตอระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
อยางสูงสุด โดยทาง กสทช. เรงใหคายมือถือสงแผนแกปญหา อีกปญหาหน่ึงที่เกิดกับผูบริโภคท่ีเดิน
ทางไปตางประเทศ คอื ปญหาเรือ่งโรมมิง่ เนือ่งจากมกีารรองเรยีนเขามาทาง กสทช.  วามกีารเรยีกเก็บ
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คาใชบริการจายเกินจริงจากคายผูใชบริการ ดังนั้น เพือ่ปองกันหรือบรรเทาปญหาทีจ่ะเกิดขึน้กับผูใช
บริการ จึงเห็นควรมีการหารือรวมกันวาในการสมัครใชบริการเสริม ประเภท บริการขามแดนอัตโนมัติ
ระหวางประเทศ หรือ International Roaming นั้น ควรมีแนวทางในการใหขอมูลกับผูใชบริการ
อยางไร ผานชองทางใดบาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการและปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
จากการใชบรกิารเสรมิดงักลาว ณ ปจจบุนั กสทช. คุมครองผูบรโิภคในกจิการโทรคมนาคมไดรวมกบับรษิทั 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย และกรมการกงศุล กระทรวงการตางประเทศ 
แจกหนังสือคูมือการใชโรมมิง่ทีถู่กตองใหประชาชนทีใ่ชบริการ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิซึ่งประชาชน
ขอรับไดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแหง, ศูนยบริการลูกคา บริษัท การบินไทย ซึ่งหากใครมีปญหาใช
บริการโรมมิ่ง สามารถรองเรียนไดที่ สายดวน ๑๒๐๐ กสทช. นอกจากนี้ ตามมาตรา ๕๒ กําหนดให 
กสทช. จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหประชาชนไดรับบริการ
ดานกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสงเสรมิชมุชนและสนบัสนนุ
ผูประกอบกิจการบริการชุมชมตามมาตรา ๕๑ แตมีบางกรณีทีเ่ปนตัวอยางซึ่งทาง กสทช. ทําการ
สนับสนนุและชวยเหลือใหประชาชนสามารถรบัมอืและหาแนวทางแกไขกับปญหาการแจงเตือนภยัพบิตัิ
สึนามิ เนือ่งจากประชาชนสามารถรับทราบขอมูลในการเกิดภัยพิบัติสินามิไดทันและสามารถตั้งรับ
กับปญหาได แตถึงกระนั้น กสทช. ยังคงตองปรับปรุงสื่อตาง ๆ เพื่อสามารถแจงเตือนภัยพิบัติตาง ๆ 
ใหไดรวดเร็ว และถูกตอง
 ณ ขณะนี้ กสทช. ไดเล็งเหน็ถงึบทบาทการมสีวนรวมของประชาชนในกิจการกระจายเสียง กจิการ
โทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม โดยมุงเนนท่ีจะใหประชาชนไดรบัการคุมครองสทิธปิระโยชนในการ
ใชบรกิารดานตาง ๆ  และจากมาตรการตาง ๆ  ที ่กสทช. กําหนดขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
ทีเ่ปนประโยชน รวมทั้งไดสรางการมีสวนรวมโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาชองทาง
การรองเรียนในการใชบริการดานตาง ๆ และกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจากเครือขายประชาชน
ท่ัวประเทศเพื่อใหเกดิความเขมแขง็ โดยทาํหนาท่ีเปนตวักลางในการประสานงานกบัประชาชนใหเขาใจ
และสามารถปฏิบติัไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการรับเรือ่งรองเรียนนัน้จะพัฒนาการรองเรียน
ผานชองทางดานตาง ๆ  ใหมากขึ้นเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถยื่นเรื่องรองเรยีน
เกีย่วกบัความไมเปนธรรมในการใชบรกิารดานตาง ๆ  และจะทาํเขาสูกระบวนการแกไขอยางรวดเรว็ อกีท้ัง
ยังมีการเสรมิสรางการมสีวนรวม การจดัเวท ีและจดัเสาวนาวชิาการใหกบัเครอืขายภาคประชาชน เพื่อให
เขาใจและสามารถแสดงความคิดเหน็ไดอยางเตม็ท่ี สิ่งตอไปที่ภาคประชาชนจับตามอง คอื การที ่กสทช. 
จะนาํสิง่ทีป่ระชาชนเสนอและเขาใจมาปรับใชอยางไร และถาหากประกาศออกมาแลว ประชาชน
และภาคสวนตาง ๆ จะสามารถปฏิบัติตามไดหรือไม จึงเปนเรื่องที่นาคิดวา กสทช. จะมีกรอบนโยบาย
อยางไร เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานได นั้นคือ 
สิ่งประชาชนที่ตองติดตามการทํางานของ กสทช. อยางใกลชิด และทาง กสทช. ตองนําความคิดเห็น
ของภาคประชาชนมาปรับปรุงแกไขการทํางานใหดีขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชน 
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ขาพเจามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแก

ราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจาไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด

โดยเฉพาะเพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด 

และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของราษฎร

   ประชาธิปก ปร.
         พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

(http://th.wikipedia.org)
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ
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๑

 ปญหา “การทุจริต” “การคอรรัปชั่น” หรือ “การฉอราษฎรบังหลวง” นัน้ถือไดวาเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ดฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานและเปนปญหาเรื้อรังที่ยาก
จะแกไข เนือ่งจากโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะ
ที่เอื้ออํานวยตอการทุจริตในทุกรูปแบบ กลาวคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยเปนระบบทุนนิยม 
ประชาชนตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสบริโภคนิยม ระบบเศรษฐกิจของประเทศถูกผูกขาดโดย
กลุมนายทุนขนาดใหญ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมเปนระบบอุปถัมภที่ยอมรับในระบบ
อํานาจนิยม ประชาชนยดึม่ันในคานิยมที่ยกยองและเกรงกลวัผูมีอาํนาจ มีตาํแหนง มียศถาบรรดาศกัดิ ์
ในขณะที่ผูมีอํานาจหรือมีตําแหนงหนาทีร่าชการก็ใหการยกยองสรรเสริญคนที่มีฐานะรํ่ารวยมากกวา
คนท่ีทําดี มีความซื่อสัตย สุจรติ สวนโครงสรางทางการเมอืงของไทยกไ็ดถกูครอบงาํดวยอทิธิพลของ
นักธุรกิจการเมืองและนักเลือกตั้งมาโดยตลอด กลุมนักการเมืองเหลานี้มุงที่จะใชอํานาจเงิน อิทธิพล
ทางการเมือง และการแจกจายผลประโยชนเพื่อซื้อคะแนนเสียงจากประชาชน ดวยวิธีการจับมือ
กับกลุมผลประโยชนทีเ่ปนนักลงทุนขนาดใหญ ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนแกพรรคการเมือง 
มกีารใชกลยทุธรณรงคโฆษณาหาเสียง โดยนําเสนอนโยบายใหรัฐลงทนุกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน
ขนาดใหญหรือนโยบายที่ตองใชงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อแจกจายทรัพยสินและ
ผลประโยชนตาง ๆ  ใหแกประชาชนในระดบัฐานลางของสงัคมหรอืระดบัรากหญา เพื่อสรางความนยิม
ชมชอบใหแกประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งและเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง 

 ๑จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการจัด “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.

“หลักการ แนวคิดและการจัดทํา
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

การอภิปราย เรื่อง
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

 เมื่อพรรคการเมืองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และไดเปนรัฐบาลบริหารประเทศ กลุมทุนธุรกิจ
การเมอืงและกลุมนักลงทนุในธรุกจิกอสรางขนาดใหญจะพยายามใชอํานาจเงนิสนับสนุนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูดํารงตําแหนง
ทางการเมอืงอื่น รวมท้ังพรรคการเมอืงใหผลกัดนัการจัดทําแผนงานและโครงการลงทนุขนาดใหญท่ีรฐั
ตองใชจายงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล (Mega Project) มีการล็อคสเปคเพื่อใหกลุมทุน
ธรุกจิการเมืองไดไปซึง่สัมปทานหรอืการผกูขาดตดัตอนในการกอสรางโครงการขนาดใหญดงักลาว และ
มีการดาํเนินนโยบายของรฐัเพื่อสนองความตองการของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงท่ีมุงเอือ้ประโยชน
ใหแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง หากฝายการเมืองพบวามีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดทีม่ีขอความเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามโครงการและนโยบายดังกลาว 
ฝายการเมอืงจะเขาแทรกแซงและครอบงาํฝายขาราชการประจํา ฝายนิตบิญัญตั ิและองคกรตรวจสอบ
ทางการเมอืง ดวยวธีิการเรงรบีทําการแกไขเพิ่มเตมิกฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
เสียใหมโดยเร็ว เพื่อใหเอือ้ประโยชนแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง ซึง่ลักษณะ
การดําเนนิการของคณะรฐัมนตรหีรอืผูดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีงักลาว นกัวิชาการ
เรียกวา “การคอรรัปชั่นระดับนโยบาย” หรือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (Policy Corruption)๒

 ดังนั้น เพื ่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ใหแพรหลายในกลุมบุคคลเปาหมาย รวมทัง้เพื ่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื ่อประสาน
ความรวมมือขององคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนํามาตรการปองกันการทุจรติเชงินโยบายไปสู
การปฏบัิตไิดอยางมปีระสทิธภิาพและเปนรปูธรรม สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ จึงไดจัดใหมี “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ขึ้น 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดเปนประธานในพิธีและกลาวเปดการสัมมนา โดยมี นายปานเทพ  
กลาณรงคราญ  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาวตอนรับ และ
มีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “บทบาทของผูตรวจการแผนดินในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” โดย นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการแผนดิน
รวมทั้งการอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ และนายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นายแพทยพลเดช ปนประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
และดร. อุทิศ ขาวเธียร ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูดําเนินรายการ

 ๒สํานักมาตรการปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช., “สรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”, 
เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย, หนา ๑๓.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สาํหรับเรือ่ง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” นั้น
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกลาววา จากขอมูล
การจดัอันดบั “ดัชนีภาพลกัษณคอรรปัชั่น” (Corruption 
Perception Index : CPI)๓ โดยองคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาต ิ(Transparency International หรอื TI) ทัง้ ๑๘๐ 
ประเทศทั่วโลก พบวากลุมประเทศที่มีการคอรรัปชั่นนอย
หรือมีความโปรงใสตรวจสอบไดคอนขางสูงคือ ประเทศใน
กลุมยุโรป โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศที่มีคาความโปรงใส
สูงสุดในโลกมีคะแนน ๙.๖ คะแนน เทากัน ๓ ประเทศ คือ 
ฟนแลนด ไอซแลนด และนิวซีแลนด รองลงมาไดแก 
เดนมารก สิงคโปร สวีเดน และสวิตเซอรแลนด สวนการ
จัดอันดับในระดับทวีปเอเชียนั้น สิงคโปร เปนประเทศมีคะแนนสูงสุด ๙.๔ คะแนน และเปนอันดับ
ที่ ๕ ของโลก รองลงมาคือ ฮองกง และญี่ปุน สําหรับประเทศไทย มีคะแนนคาความโปรงใสโดยเฉลี่ย
อยูที่ ๓.๔ - ๓.๕ คะแนน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดอยูในอันดับที่ ๙๓ จาก ๑๘๐ ประเทศ ซึ่งคาดัชนี
ดังกลาวถือวายังมีปญหาการคอรรัปชั่นที่คอนขางมาก
 เมือ่พิจารณาความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” ตาม Black Law Dictionary หมายถึง 
“การกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําทีช่ั่วชาและฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
กฎหมาย รวมทั้งการกระทําทีข่ัดตอตําแหนงหนาทีแ่ละสิทธิของผูอืน่ นอกจากนี ้ ยังหมายถึงการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่าชการโดยการรับหรือยอมรับ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอืน่” ซึ่งคํานิยามดังกลาวชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูทีม่ีตําแหนงหนาที่
จะกระทําการทีเ่ปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมไมไดโดยเด็ดขาด 
กลาวคือ นักการเมืองหรือเจาหนาทีข่องรัฐไมวาจะระดับใดก็ตาม เมื่อมาดํารงตําแหนงทีป่ระชาชน
ไวเนือ้เชื่อใจแลวก็ตองถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก จะถือเอาประโยชนสวนตนมาเปนหลัก
แลวทําลายประโยชนสวนรวมไมได มิฉะนั้น ยอมถือวาเปนการคอรรัปชั่น ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดใหบรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวด ๙ วาดวยการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓) ใหถือเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซึ่งสงผลใหผู ทีก่ระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

 ๓“ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น” หรือ CPI นั้น มีคาคะแนนเริ่มตั้งแต ๐ ถึง ๑๐ โดย ๐ คะแนนเปนคาคะแนนตํ่าสุด หมายถึง 
เกิดการคอรรัปชั่นสูงสุด สวน ๑๐ คะแนนเปนคะแนนตํ่าสุด หมายถึง มีภาพลักษณคอรรัปชั่นนอยที่สุดหรือมีความโปรงใสสูงสุด 
ดังนั้น คาดัชนียิ่งสูง แปลวาการคอรรัปชั่นยิ่งตํ่า.
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จุลนิติ

ไมเพียงแตจะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงเทานั้น แตยังอาจจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป 
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับอีกดวย 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาใหนยิามของคาํวา “โดยทจุรติ” หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัตวิา “ทจุริตตอหนาที”่ หมายความวา ปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัอิยางใดในตาํแหนงหรอืหนาท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณทีอ่าจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
 จากนิยามความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” “โดยทุจริต” และคําวา “ทุจริตตอหนาที”่ 
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยตางใหความสําคัญกับ “การแสวงหา
ประโยชนสวนตน” ซึ่งประโยชนสวนตนนั้นไมจําเปนตองเปนทรัพยสินหรือเงินทองเสมอไป แตเมื่อ
มีการใชอํานาจหนาที่ท่ีเปนการขดักนัระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมแลวกถ็อืเปนที่มา
ของการคอรรัปชั่นในที่สุด
 โดยสภาพปญหาการคอรรัปชั่นในสังคมไทยนั้น เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมทีม่ีโครงสราง 
“ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ” (Patron-Client Relationship) ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง 
(Vertical Relationship) คือ มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า 
โดย “ผู อยูในฐานะตํา่หรือผู อยูใตการอปุถัมภ” จะยอมทาํทุกอยางตามทีผู่ อปุถัมภตองการ 
สวน “ผูอยูในฐานะสูงหรือผูอุปถัมภ”จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับเพื่อสรางบุญคุณแกผูอยูใต
การอุปถัมภ ดังนั้น “ระบบอุปถัมภ” จึงมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชั่น เพราะการพึ่งพาอาศัย
และชวยเหลือกันกอใหเกิดความเปนพวกพอง และเอื้อประโยชนแกกันแมวาจะผิดกฎหมายหรือ
ผิดศลีธรรม นอกจากนีย้ังยากแกการตรวจสอบดวย โดย “ระบบอุปถัมภ” นั้นจะตรงกันขามกับ 
“ระบบคุณธรรม” (Merit System) ซึ่งเปนการยึดถือความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก
 สําหรับ “การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย” (Corruption in policy) และ “ผลประโยชนทับซอน” 
(Conflict of interest) ถอืเปนคอรรปัชั่นรปูแบบใหมของสงัคมไทยปจจุบนั โดยเปนการคอรรปัชั่น
ที่บางครั้งถูกกฎหมาย แตผิดหลักผลประโยชนของสาธารณะ ผิดหลักจริยธรรมในการกําหนดและ
ดําเนนินโยบายสาธารณะ เปนการเบยีดบงัประชาชน เอาเปรยีบผูบรโิภค โดยใชเง่ือนไขทางการเมอืง
เพ่ือเอื้อประโยชนแกกลุมบคุคลกอใหเกดิความเสยีหายแกสงัคมอยางมหาศาล คอรรปัชั่นในปจจบุนั
จึงเปนกรณีที่ผิดทั้งจริยธรรมและผิดกฎหมายดวยในขณะเดียวกัน
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จุลนิติ

 อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณารูปแบบและวิวัฒนาการของการคอรรัปชั่น ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันอาจแบงออกได ดังนี้

  การฉอราษฎรบังหลวง เปนการคอรรปัชั่นของขาราชการประจําโดยใชอํานาจรฐัเพื่อผลประโยชน
ทางการเงิน

  การคอรรัปช่ันระดับชาติและระดบัทองถิ่น เปนการคอรรปัชั่นของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
โดยใชอํานาจและหนาที่ในตําแหนงเพื่อผลประโยชนทางการเงิน หรือทางการเมือง

  การคอรรัปช่ันเชิงนโยบาย เปนการคอรรปัชั่นในภาครฐั โดยไดรบัการผลกัดนัจากกลุมธรุกจิ
ทางการเมือง (money politic) มีลักษณะเปนเครือขายโยงใย ซึ่งมีทัง้อํานาจรัฐและอํานาจเงินทุน 
โดยกาํหนดนโยบายที่อางวาเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน แตแทจรงิกลบัตกอยูในมือของกลุมบคุคล
ผูกําหนดนโยบายและพวกพอง มีความสลับซับซอนเขาใจยากทําใหจับไมไดไลไมทัน

  ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนการ
กระทําของบุคคลไมวาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการประจํา บริษัทเอกชน หรือผูบริหาร
มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาทีห่รือการตัดสินใจในตาํแหนงทีร่ับผิดชอบ
ซึ่งสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม โดยพฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนทีก่ระทบอยางรุนแรง
ตอสังคมไทย ไดแก
  (๑) ทําธุรกิจกับตนเอง (self-dealing) โดยการใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ 
    โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง
  (๒) นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกตั้งของตน
  (๓) ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนใหธุรกิจของตน
  (๔) ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ
  (๕) หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย ใชอํานาจแตงตั้งถอดถอน
    ผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ
  (๖) จัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเพื่อนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน
  (๗) เมือ่ออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนทีเ่คยอยูภายใต
    กํากับดูแลของตน
  (๘) กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษที่สงผลกระทบตอการ
    ตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชนสาธารณะ
  (๙) ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซึ่งเปนบุคคลภายนอก
  (๑๐) ใชอิทธิพลสวนตัวเพื่อกระทําการใดๆ ใหแกเครือญาติที่เกี่ยวของกับผลประโยชนนั้น

P55-70.indd  59 18/9/2555  9:14:33

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๖๐
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จุลนิติ

 ซึ่งการคอรรัปชั่นในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาว เมื่อพิจาณาแลวมีความเห็นวามีปญหาและที่มา 
รวมทั้งแนวทางในการแกไข ดังนี้
 ๑.  ปญหาการบงัคับใชกฎหมาย มีท่ีมาจากการไมสามารถบงัคบัใชไดจรงิ และขาดความชดัเจน
ในนโยบายของการบังคับใชและการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยแนวทางในการแกไขคือ ปรับปรุง
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนานโยบายการใชอํานาจตามกฎหมายใหสามารถบังคับใชไดจริง
 ๒.  ปญหาการใชอํานาจในทางที่ผดิของเจาหนาที่รฐั มีท่ีมาจากการขาดการตรวจสอบตดิตามผล 
และขาดคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ โดยแนวทางในการแกไขคือ จัดใหมีระบบตรวจสอบ 
และสรางความรูความเขาใจ รวมทั้งจัดทําคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจน
 ๓. ปญหาระบบงานลาชา มีท่ีมาจากการขาดประสทิธิภาพและมขีั้นตอนในการดาํเนินงานท่ีเกนิ
ความจําเปน โดยแนวทางในการแกไขคือ ตัดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและรวดเร็ว รวมทั้งกําหนด
ใหมีผูประเมินผลการทํางานดวย
 ๔. ปญหาการรั่วไหลของขอมลูในหนวยงานของรฐั มีท่ีมาจากการขาดมาตรการในการควบคมุ
ขอมูล ซึ่งแนวทางในการแกไขคือ มีมาตรการในการควบคุมขอมูลลับ
 ๕. ปญหาประชาชนขาดความตระหนกัรูในสทิธแิละหนาท่ีของตน มีท่ีมาจากการขาดนโยบาย
หรือหลักกฎหมายทีเ่พียงพอและเหมาะสมในเรือ่งสิทธิและหนาที่ ซึง่แนวทางในการแกไขคือ จัดใหมี
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

 แตอยางไรก็ตาม เนือ่งจากการดําเนินการแกไขปญหาคอรรัปชัน่โดยมาตรการทางกฎหมาย
แตเพียงอยางเดียวเทานัน้ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการแกไขแบบปกติหรือธรรมดาอาจจะยังไมไดผล 
จึงเห็นสมควรใหมีการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นแบบบูรณาการ โดยมาตรการดังนี้
 ๑.  ปลูกฝงคณุธรรม จรยิธรรม ใหแกบคุคล ตั้งแตเดก็ เยาวชน และผูใหญทุกระดบั ในทกุภาคสวน
ของสังคม
 ๒. กําหนดกฎหมาย และประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
 ๓. จัดตั้งองคกรอิสระที ่ทําหนาที ่ปองกันและปราบปรามคอรรัปชั ่นอยางมีประสิทธิภาพ
เต็มรูปแบบ ตั้งแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล
 ๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชั่น 
เชน รวมในการแจงเบาะแสเมื่อพบเห็นขอมูลการคอรรัปชั่น
 ๕. บริหารจัดการองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Government) 
เพื่อใหโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งระบบ ทุกขั้นตอน

 สุดทายไดยกตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาทีป่ระสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤติปญหา
คอรรัปชั่นเปนลําดับ ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาเปนตัวอยางได กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดดําเนินการขับเคลื่อนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภอยางเปนวิถีชีวิตและการปกครอง
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จุลนิติ

ของประเทศ เพือ่นําไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรูปแบบการดํารงชีวิต
ดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิง่การใชงานศึกษาวิจัยเปนหลักนํา
แทนการใชกระแสสังคมหรอืการคดิเอาเองตามอาํเภอใจ รวมทั้งใหโอกาสแกผูรวมกระทาํผดิคอรรปัชัน่ 
ในการกลับตัวกลับใจมาเปนพยานเพื่อลงโทษผูกระทําผิดซึ่งเปนผูวางแผน ในลักษณะกันไวเปนพยาน 
ตลอดจนการจัดการบริหารรัฐ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการถอดถอนจากตําแหนง (impeachment) และการลงโทษ

 นายแพทย พลเดช ปนประทีป  เลขาธิการสถาบัน
ชุมชนทองถิ ่นพัฒนา ได แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ความหมาย ปจจยัหรอืสาเหต ุและปญหา รวมท้ังกระบวนการ
และขั้นตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย ตลอดจนหลักคิด
ในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้

 ๑.  ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบาย
  คําวา “ทุจริตเชิงนโยบาย” ตามความหมาย
โดยทั่ว ๆ ไปแลวหมายถึง การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
หรอืเปนเรื่องการกระทาํท่ีเปนการขดักนัระหวางผลประโยชน
ซึง่กอใหเกดิความเสยีหายแกสวนรวม แตสาํหรบัความหมาย
ตามที่นักวิชาการไดกลาวไวนั้น๔ ไดแก การทุจริตที่กระทําโดยใชอํานาจรัฐของรัฐบาลและรัฐมนตรี
เทานั้น กลาวคือ ในการบริหารประเทศ ฝายบริหารซึ่งประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ซึง่มอีาํนาจบริหารตามทีร่ัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดไวไดใชอํานาจนัน้ไปในทางทุจริต เชน 
การออกมตคิณะรฐัมนตร ีและการเสนอกฎหมาย ท้ังพระราชบญัญติั พระราชกําหนด พระราชกฤษฎกีา 
หรือระเบียบตาง ๆ ตลอดจนการดําเนินการตามขอตกลงหรือกําหนดทิศทางระหวางประเทศ 
ซึ่งโดยผิวเผินแลวก็จะมองวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยทั่วไป แตไมอาจทราบไดวามีเจตนา
แอบแฝงท่ีเปนการกระทาํไปในทางที่เปนการเอื้อประโยชนแกตนเองหรอืพวกพองอันเปนการทุจรติหรอืไม

 ๒.  ปจจัยหรือสาเหตุ และปญหาที่กอใหเกดิการทุจริตเชิงนโยบาย
  การเกดิปญหาทุจรติโดยท่ัวไปและทุจรติเชงินโยบาย มีปจจยัหรอืสาเหตตุาง ๆ  ท่ีสาํคญั ดงันี้ 
  ๑. เรื ่องของจิตสํานึกและวิถีชีวิตของคนไทย โดยเรามักจะยอมจํานนหรือนิยมชมชอบ
กับระบบอุปถัมภ รวมทั้งยังนิง่เฉยกับความไมเปนธรรมที่เปนอยูในสังคม ตลอดจนนิยมแกไขปญหา
ดวยวิธีการที่ผิวเผินหรืองาย ๆ และใชความรุนแรงในการแกไขปญหาอีกดวย 
  ๒. กระแสบริโภคนิยมและโลกาภิวัตน เนื ่องจากกระแสบริโภคนิยมและโลกาภิวัตน
เปนสิง่ทีเ่ราไมอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น จึงตองยอมรับและทราบวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอมสงผลตอ
การกระทําที่มีการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายดวย 

 ๔ผูพูดกลาวถึง รองศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ  คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
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  ๓. ระบบเศรษฐกิจผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรม
  ๔. เรื่องของการเมืองที่ยังไมมีวุฒิภาวะเปนปจจัยสําคัญ
  ๕.  ระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ
  ๖. ระบบสังคมที่เหลื่อมลํ้าและมีความไมเปนธรรมสูง 
 นอกจากปจจยัหรอืสาเหตุท่ีกอใหเกดิการทุจรติโดยท่ัวไปและทจุรติเชงินโยบายดงักลาวขางตนแลว
ยังมีปญหาในประการตาง ๆ ที่นํามาสูการทุจริตโดยทั่วไปและทุจริตเชิงนโยบายดวย ไดแก
  ๑.  ปญหาความออนแอของสังคมไทย เชน ครอบครัวแยกทางกัน หรือคนในชุมชน/สังคม 
แตกสลายกัน เปนตน 
  ๒.  ปญหาวาดวยคุณภาพและคุณธรรมของนักการเมือง
  ๓.  ปญหาความเสื่อมโทรมของภาคราชการ
  ๔.  ปญหากลโกงทางเทคโนโลยี และกลโกงของภาคธุรกิจ ซึ่งยากที่จะตามทัน
  ๕.  ปญหาศักยภาพและคุณภาพของกลไกตรวจสอบ
  ๖.  ปญหาประสิทธิภาพของฝายตุลาการ

 ๓. กระบวนการและขั้นตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย
  กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ อาจแบงออกไดเปน ๖ ขั้นตอน
โดยการทุจริตเชิงนโยบายนั้นมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนที่ ๔ กลาวคือ 
  ขั้นตอนที่ ๑  คือขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย 
  ขั้นตอนที่ ๒  คือขั้นตอนการพัฒนานโยบาย เมื่อริเริ่มนโยบายแลวก็ไปสูขั้นตอนของการ
พัฒนานโยบาย ซึ่งการพัฒนานโยบายนั้นเปนการนํานโยบายมากําหนดรายละเอียด ในขั้นตอนนี้
จึงจําเปนตองดําเนินการโดยบริษัททีป่รึกษา (consultant) ตองใชความรู ใชนักวิชาการ นักวิชาชีพ 
หรือนักบริหารจัดการเพื่อรวมกันออกแบบในรายละเอียดตอไป ดังนั้น บริษัทตาง ๆ ก็จะเขามามีสวน
เกี่ยวของในขั้นตอนนี ้ โดยหากประสงคจะใหบริษัทใดเปนผูดําเนินการแลวก็อาจจะมีการล็อกสเปค
เพื่อใหตรงตามคุณสมบัติของบริษัทที่เราตองการก็ได
  ขั้นตอนที่ ๓  คอืขั้นตอนการตดัสนิใจนโยบาย ขั้นตอนน้ีเฉพาะคณะรฐัมนตรเีทาน้ันท่ีจะเปน
ผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจจะมิไดดําเนินการในคณะรัฐมนตรีก็ได แตอยางไรก็ตาม 
หากจะมกีารไปตดัสนิใจกนัขางนอก สุดทายแลวกต็องนํามาเขาท่ีประชมุเพื่อออกเปนมตคิณะรฐัมนตรี
ตอไป 
  ข้ันตอนที่  ๔  คือขัน้ตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เมือ่มีการตัดสินใจนโยบายแลว
ขัน้ตอนตอมาคือ การดําเนินการตามนโยบาย/โครงการตาง ๆ โดยขั้นตอนนี้จะมีผูทีเ่ขามาเกี่ยวของ
เปนจํานวนมากซึ่งกอใหเกิดการทุจริตในเรื่องตาง ๆ ตามมานั่นเอง
  ขั้นตอนที่ ๕  คือขั้นตอนการประเมินนโยบาย การประเมินนโยบายเปนการนําหลักวิชาการ
มาวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบของนโยบายเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
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  ขั้นตอนที่ ๖  คอืขัน้ตอนการทบทวนนโยบาย เม่ือผลการประเมนินโยบายระบวุาจะตองแกไข
ปรับปรุง หรือดําเนินการตามเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายไดบรรลุผลสําเร็จแลว ก็ตองมี
การพิจารณาทบทวนวาสมควรยุตินโยบาย หรือดําเนินนโยบายตอไป หรือไม อยางไร

 ๔. หลักคิดในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาทุจริตเชิงนโยบาย
  เนือ่งจากการทุจริตเชิงนโยบายไมสามารถแกไขไดโดยดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
แตเพยีงอยางเดยีวเทาน้ัน แตจะสําเรจ็ไดตองอาศยัแนวทางตาง ๆ ประกอบกนั ท้ังน้ีตามหลกัคดิตาง ๆ ดังนี้
  ๑. ไมควรหาแพะรับบาป หรือโยนกลองโทษกันไปโทษกันมา แตควรรวมมือกันแกไขปญหา 
  ๒. ควรอาศยับทบาทพลังทางสงัคมเขามาเปนตวัเสรมิประสทิธภิาพการทํางานของทุกภาคสวน
  ๓. เนือ่งจากที่ผานมา เรามักเนนแกไขปญหาดวยการแกไขกฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้น
ใชบังคับใหม อันเปนการพยายามหาเครื่องมือใหม ๆ อยูรํ่าไป ซึ่งเทากับเปนการโทษวาเครื่องมือเกา
นั้นไมดี และอาจกอใหเกิดความโนมเอียงได ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนหลักคิดดังกลาวนี้เสียใหม
    ๔. เน่ืองจากวาทุจรติเชงินโยบาย เปนเรื่องที่มีความเก่ียวพนัซบัซอนกับผลประโยชนทางธรุกจิ
มหาศาล ดงัน้ัน มาตรการที่สามารถแกไขปญหาได ควรเปนมาตรการที่ผสมผสานกนัระหวางมาตรการ
ในทางกฎหมาย มาตรการในทางสังคม และมาตรการในทางการเมอืง รวมท้ังมาตรการในทางเศรษฐกจิ
ควบคูกันไป 
  ๕. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบสนธิกําลังกัน ไมวาจะเปนการสนธิกําลังกัน
ระหวางองคกรอิสระกับองคกรอิสระดวยกันเอง หรือระหวางองคกรอิสระกับภาคประชาสังคม หรือ
เครือขายภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน และภาคธุรกิจดวย

 นายประสาท พงษศิวาภัย  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกลาวถึง
ความหมายของการทุจรติเชงินโยบายวา แนวคดิเกี่ยวกบัความหมายของคําวา “การทจุรติเชงินโยบาย” 
นั้น นักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย และเม่ือพจิารณาแลวพบวา
มีความหมายในแนวทางเดยีวกนั กลาวคอื
 - ผูกระทาํการทจุรติ คือ ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงที่มอีาํนาจหนาที่ในการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะซึ่งมีทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยใน “ระดับประเทศ” คือ คณะรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สวน “ระดับทองถิน่” คือ ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิน่
และผูชวยผูบรหิารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคการบรหิาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล)
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 -  เปนการใชอํานาจสงูสดุของรฐัตามรฐัธรรมนญูในการบรหิารราชการแผนดนิหรอืการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมเีจตนาพเิศษเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง กลุมทุนธุรกจิ 
เครือญาติ หรือพวกพอง “ระดับประเทศ” เชน การตรากฎหมาย (พระราชกําหนด) ยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี “ระดับทองถิ่น” เชน การกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังของผูบริหารทองถิ่น

 -  ผลของการกระทาํดังกลาว กอใหเกดิผลเสยีหายอยางรายแรงแกประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกจิ 
สังคม การเมือง การปกครอง และคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทัง้ในระดับ
ประเทศและระดับทองถิ่น 

 จากความหมายของการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวขางตน ประกอบกับอาํนาจหนาทีข่อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทีก่ฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการ 
“เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรอืการกระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาที่ในการยตุธิรรม๕ นัน้ คณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก
 ขั้นตอนที่ ๑  ตั้งแตกอนที่นักการเมืองจะเขาสูตําแหนงทางการเมือง คือ ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
โดยศกึษาเพื่อคนหาแนวทางปองกนัมิใหนักการเมืองทองถิ่น นักธุรกิจ และขาราชการรวมมอืกับผูสมคัร
รับเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้ง
 ขั้นตอนที่ ๒  เปนข้ันตอนที่นักการเมอืงเขาสูตําแหนงทางการเมอืง คอื เปนสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรและรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี โดยศึกษาเพื่อคนหาแนวทางปองกันมิใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่
ในการบรหิารราชการแผนดนิไมเปนไปตามหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีหรอืปองกนัมใิหรฐัมนตรี
ตรากฎหมาย (พระราชกาํหนด) ยกเลิกหรอืแกไขเพิ่มเตมิกฎหมาย ออกกฎ ขอบงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
ไมเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือหลักความชอบดวยกฎหมาย
 ขั้นตอนที่ ๓  เปนขั้นตอนที่รัฐมนตรใีชอาํนาจรฐัและอาํนาจทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือ
ครอบงาํการปฏิบัติหนาทีข่องฝายราชการประจํา (ขาราชการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ) ฝายนิตบิญัญตั ิ
(สภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา) และองคกรตรวจสอบทางการเมอืง (องคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ไดแก 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจการแผนดิน) รวมทั้งองคกรและเครือขายภาคประชาชน 

 ๕โปรดดู มาตรา ๑๙ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
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 เมื่อไดแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตดังกลาวแลว คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาศึกษาสภาพปญหา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาท่ีผานมา ตลอดจนความคดิเห็นตาง ๆ  มากําหนดเปน “มาตรการปองกันการทุจรติเชงินโยบาย” 
เพื่อเสนอแนะตอองคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติ และสภาพัฒนาการเมือง 
 โดย “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ดังกลาว ประกอบดวย ๓ กลุมมาตรการหลัก 
๑๒ กลุมมาตรการยอย ดังนี้

 กลุมมาตรการที่ ๑ กลุมมาตรการปองกนัและควบคมุกลุมทนุธรุกจิและขาราชการมใิหรวมมอื
กับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก

 ๑.๑ มาตรการลงโทษทางการเมืองและทางแพงแกบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหตองมีการ
เลือกตั้งใหม
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ดังนี้
   (๑) ใหมีการลงโทษทางการเมอืงดวยการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งแกนักการเมอืงทองถิ่น นกัธรุกจิ 
หัวคะแนน และขาราชการบางคนที่มีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวานของผูสมัคร
รบัเลอืกต้ังกระทําการฝาฝนกฎหมายเก่ียวกับเลอืกตั้ง ซ่ึงมีผลทําใหการเลอืกตั้งน้ันมิไดเปนไปโดยสจุรติ
และเที่ยงธรรม
   (๒) ใหมีการลงโทษทางแพงดวยการใหชดใชคาใชจายสาํหรบัการเลอืกตั้งใหมแกนกัการเมอืง
ทองถิ่น นักธุรกิจ หัวคะแนน และขาราชการบางคนที่มีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
   (๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังฯ โดย
กําหนดใหศาลฎีกาทีม่ีอํานาจพิจารณาคดีดังกลาว ดําเนินการออกคําสั่งใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตองชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหมไปพรอมกับคําตัดสินคดี เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการบังคับคดีไดอยางรวดเร็ว

 ๑.๒  มาตรการปองกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหความเปนรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิ้นสดุลง มใิหกลบัมาดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป
   โดยมีความเหน็และขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลอืกตั้ง” ใหมกีารพิจารณาแกไข
เพิ่มเตมิบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา 
๒๖๗ โดยกาํหนดบทลงโทษทางการเมืองแก “รฐัมนตร”ี หรอื “สมาชกิสภาผูแทนราษฎร” ท่ีกระทาํการ
ท่ีเปนการขดักนัแหงผลประโยชน และถกูศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัใหความเปนรฐัมนตรแีละสมาชกิภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เนื่องจากการกระทําการทีเ่ปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
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คือ กําหนดใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากสมาชิกภาพในวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูนั้นตองหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
แลวแตกรณี เปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวย (นําแนวทางของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ มาปรับใช)

 ๑.๓  มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อพิจารณาใหมีคําสั่ง
ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐ
ท่ีเกี่ยวของกบัการควบคมุและตรวจสอบแหลงท่ีมาของเงนิบรจิาค เชน กรมสรรพากร สาํนกังานตรวจเงนิ
แผนดิน หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน รวมกันพิจารณา
กาํหนดมาตรการและวิธีการควบคมุการไดรบัการบรจิาคของพรรคการเมอืงใหเปนไปโดยเปดเผย รวมถงึ
การตรวจสอบความถกูตองของการบรจิาคแกพรรคการเมอืงใหเปนไปตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

 กลุมมาตรการที ่๒ กลุมมาตรการปองกันผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิใหปฏิบัติหนาที่ในการ
บริหารราชการแผนดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการตรากฎหมาย ยกเลิก
หรือแกไขเพิม่เติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
ประกอบดวย มาตรการยอย ๖ มาตรการ ไดแก

 ๒.๑ มาตรการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   โดยเสนอแนะตอ “ผูตรวจการแผนดิน” เพื่อพิจารณาใหมีการเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองแกคณะรัฐมนตรี โดยใหแยกสวน
ของประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ออกจากประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมืองอยางชัดเจน ทัง้นี ้สาระสาํคญัของประมวลจรยิธรรมผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
นั้นควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
   (๑) มาตรฐานทางจรยิธรรมตอตนเอง ตอการใชอํานาจทางการบรหิาร และอํานาจทางการเมอืง
ในฐานะที่เปนคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจฝายบริหารของอํานาจอธิปไตย
   (๒) ความสมัพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงของฝายบรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี 
กบัองคกรท่ีใชอํานาจตามรฐัธรรมนูญ ไดแก รฐัสภา (สภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา) ศาล (ศาลรฐัธรรมนญู 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดนิ คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ) 
และองคกรอื่นตามรฐัธรรมนญู (องคกรอัยการ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิและสภาที่ปรกึษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
   (๓) ความสมัพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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   (๔) ความสัมพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงตอประชาชนเจาของอาํนาจ
อธิปไตย
   (๕) มีกลไก และระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
   (๖) มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําที่ชัดเจน

 ๒.๒ มาตรการเสรมิสรางความโปรงใสในการบงัคบัใชกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ๖

   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื ่อขอใหกระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกนัพจิารณามาตรการเสรมิสรางความโปรงใสในการบงัคบัใชกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยออกกฎหมายลําดับรองในระดับ
กฎกระทรวง กําหนดรายละเอียดบทนิยามของคําวา “กิจการของรัฐ” และ “มูลคาโครงการ” 
ใหสอดคลองกบัดชันีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและคาเงนิบาท รวมท้ังกาํหนดหลกัเกณฑการพิจารณา 
“โครงการใหม” กบั “โครงการทีม่ทีรัพยสินอยูแลว” ใหมีลักษณะที่แตกตางอยางชัดเจน นอกจากนี ้
ควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   (๑) อํานาจหนาที ่ของคณะกรรมการประสานงาน โดยใหมีอํานาจหนาที ่เพิ ่มเติม
ในเรื่องการแกไขสัญญาในกรณีที่มีความจําเปน
   (๒) บทลงโทษแกผูฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด โดยประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและเอกชน
   (๓) การเปดเผยขอมูลการดําเนินการของโครงการ ตั้งแตเริ่มเสนอโครงการ การคัดเลือก
โครงการ การติดตามประเมินผล และผลลัพธของโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับหลักความคุมคา 
ความโปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
    (๔) ควรใหมีหนวยงานกลางเพื่อทําหนาทีใ่หคําปรึกษาหรือคําแนะนําทางวิชาการแก
หนวยงานเจาของโครงการเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอโครงการเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและเพ่ือปองกนัผลประโยชนทับซอนหรอืการกระทาํท่ีเปนการขดักันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของบริษัทที่ปรึกษาโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดวย

 ๒.๓ มาตรการพฒันาระบบกฎหมายวาดวยการจดัซ้ือจดัจางและการบรหิารงานพสัดขุองรฐั
ใหเปนมาตรฐานกลาง
   โดยเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อใหพัฒนากฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบรหิารงานพสัดขุองรฐัจากพระราชกฤษฎกีาเปน “พระราชบญัญตั”ิ โดยกาํหนดเปนกรอบการปฏบิตัิ
อยางกวาง ๆ  ใหเปนมาตรฐานกลางข้ันตํ่า เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๖พระราชบัญญัตวิาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอืดาํเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอือาจเรยีกวากฎหมายรวมทุน
ของรัฐและเอกชน.
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องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคการมหาชน สามารถนําหลักการของกฎหมาย
นีไ้ปปรับใช โดยการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งภายในองคกรหรือหนวยราชการ
ดังกลาวของตนเองได ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย

 ๒.๔ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
   โดยในกรณท่ีีมีประเดน็ขอสงสยัเกี่ยวกบัการบรหิารราชการของผูดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรี
หรอืรฐัมนตรวีาเลอืกปฏบิตัอิยางไมเปนธรรมหรอืมีลกัษณะแบบสองมาตรฐาน ในลกัษณะเอ้ือประโยชน
ใหแกตนเอง เครือญาติหรือพวกพรองอยางไมเปนธรรม คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหนวยงาน
ทางกฎหมาย รวมกบัองคกรทางวิชาการหรอืองคกรที่มคีวามเปนกลาง จัดใหมกีารชี้แจงทาํความเขาใจ
กับประชาชน โดยเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงทีส่ามารถเปดเผยได และอธิบายหลักการใชอํานาจรัฐ 
หลักนิติธรรมและหลกัคณุธรรมจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรตีอสื่อสาธารณะ
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนือ่ง ทัง้นี้เพื่อสรางมาตรฐานทางคุณธรรม นิติธรรม ความโปรงใส 
ความรบัผิดชอบ และการมีสวนรวมในการบรหิารราชการแผนดนิตามหลกัการบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีดี

 ๒.๕ มาตรการบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริม และพัฒนาจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
   โดยมีความเหน็และขอเสนอแนะตอรฐัสภา คณะกรรมการการเลอืกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมกันจัด
ใหมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

 ๒.๖ มาตรการพัฒนาฐานขอมูลนักการเมือง 
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” เพื่อขอใหมีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเปดเผยขอมูลนักการเมือง ใหครอบคลุมถึงเจาหนาทีข่องรัฐ
และประชาชน รวมทัง้การจดัตัง้ “ศนูยขอมูลนกัการเมอืง” ในสาํนกังาน ป.ป.ช. เพือ่เปนแหลงรวมขอมลู
สวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

 กลุมมาตรการที ่๓ กลุมมาตรการปองกนัผูดํารงตําแหนงรฐัมนตรมีใิหใชอาํนาจรฐัและอาํนาจ
ทางการเมอืงเขาไปแทรกแซงและครอบงาํการปฏบิติัหนาที่ของฝายขาราชการประจาํ ฝายนติิบญัญติั
และองคกรตรวจสอบทางการเมือง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก

 ๓.๑ มาตรการปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพลมิใหเขาไปครอบงําการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการประจํา 
   โดยมคีวามเหน็ตอ “คณะรฐัมนตร”ี เพื่อเสนอแนะใหคณะกรรมการพทัิกษระบบคณุธรรม 
(ก.พ.ค.) พจิารณาเสนอแนะตอ ก.พ. ใหดาํเนินการจัดใหมหีรอืปรบัปรงุนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล
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ในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม โดยใหมีกฎ ก.พ. เพื่อควบคุมขาราชการผูมีอิทธิพลมิให
เขาไปครอบงําการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาทีร่าชการของขาราชการประจํา รวมทัง้ใหมีองคกรหรือ
คณะกรรมการกลางของขาราชการพลเรอืนสามญั ทําหนาท่ีในการพจิารณาบรรจุ แตงต้ังผูดํารงตาํแหนง
ระดับสูงของสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพล
อาศัยอํานาจทางการเมืองเขาไปครอบงําการปฏิบัติหนาที่ของฝายราชการประจํา

 ๓.๒ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการการตรากฎหมายของรัฐสภา
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” ดังนี้
   (๑) ใหสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรและสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจัดทําหลกัเกณฑ
เกี่ยวกบัการเปดเผยขอมูลขาวสารทางอเิลก็ทรอนิกส เก่ียวกับรายละเอียดในการพจิารณารางกฎหมาย
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในแตละขั้นตอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
   (๒) กรณีมีการพจิารณารางกฎหมายแตละฉบบั ควรกําหนดใหมกีารเปดเผยรายชื่อสมาชกิ
ผูเขารวมประชุมในการพิจารณารางกฎหมายในแตละขั้นตอน ไดแก บันทึกรายงานการประชุม ตั้งแต
ขั้นตอนการรับหลักการ ขั้นตอนการแปรญัตติ และขั้นตอนการเห็นชอบรางกฎหมาย รวมทั้งความเห็น
ของสมาชิกทุกคนท้ังฝายเสียงขางมากและฝายเสยีงขางนอยในท่ีประชมุสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา 
ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการประกาศหรือประชาสัมพันธใหประชาชนโดยทั่วไปไดทราบอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึงดวย เพื่อใหประชาชนสามารถสืบคนขอมูลไดทางทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตของรัฐสภา

 ๓.๓ มาตรการกาํหนดการกระทาํที่มลีกัษณะเปนการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม
อยางรายแรงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” และ “ผูตรวจการแผนดิน” ดังนี้
   (๑) เสนอตอประธานรฐัสภาเพื่อพจิารณาใหสภาผูแทนราษฎรโดยคณะกรรมการจรยิธรรม
ของสภาผูแทนราษฎร จดัทําหลกัเกณฑเกี่ยวกบัการกระทาํของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธกิาร
วาลักษณะการกระทําอยางใดในขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีใ่หถือวาเปนการกระทําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อยางรายแรง รวมท้ังการกาํหนดขั้นตอนการลงโทษผูฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามขอบงัคบัตามความรายแรง
แหงการกระทํา
   (๒) เสนอตอผูตรวจการแผนดินเพื ่อพิจารณาใหมีขอเสนอแนะหรือใหคําแนะนําตอ
คณะกรรมการจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร จัดทาํหลักเกณฑหรือขอกําหนดตาง ๆ ใหชัดเจน
สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๐ ประกอบมาตรา ๒๗๙
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูล 
“การทจุริตเชิงนโยบาย” ไปในแนวทางเดยีวกนัวา ในอดตีท่ีผานมา “การทุจรติ” หรอื “การคอรรปัชั่น” 
มักเกิดขึ้นเฉพาะในวงราชการเปนสวนใหญ ไดแก การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง และการทุจริตในการใหสัมปทานหรือกิจการของรัฐ แตในชวงระยะเวลา ๒๐ ป
ท่ีผานมานี้ปรากฏวาไดมีการทุจรติรปูแบบใหมเพิ่มขึ้น ไดแก การทุจรติโดยการทําลายระบบการตรวจสอบ
การใชอาํนาจรฐั การกระทาํที่เปนการขดักนัแหงผลประโยชนหรอืผลประโยชนทบัซอน และการทจุรติ
เชิงนโยบาย ซึ่งลักษณะการทุจริตดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทุจริตใหมีความสลับซับซอน
ยิง่ขึน้ กลาวคอื เปนการทจุรติท่ีตองใชความรวมมอืของบคุคล ๓ กลุม ไดแก นักการเมอืง กลุมทุนธรุกจิ
ซึ่งเปนเครอืญาตแิละพวกพองของนักการเมอืง และกลุมขาราชการ โดยมีนักการเมอืงซึ่งเปนผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนตัวการสําคัญ 
 “การทจุริตเชงินโยบาย” จงึเปนการทจุรติรปูแบบใหมท่ีมีลกัษณะซบัซอนและแยบยล โดยเกดิจาก
ผูกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งไดแก ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ในการ
บรหิารราชการแผนดนิดวยการตรากฎหมาย ยกเลกิ หรอืแกไขเพิ่มเตมิกฎหมาย ออกกฎ ขอบงัคบั หรอื
มติคณะรฐัมนตร ีโดยใหความเหน็ชอบ อนุมตั ิหรอือนุญาตการดาํเนินโครงการลงทุนของรฐัขนาดใหญ 
(Mega Project) หรือโครงการของรัฐบาลที่ใชจายเงินจากงบประมาณแผนดินจํานวนมาก ทั้งนี้ 
โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง กลุมทุนธุรกิจ เครือญาติ และพวกพอง 
 และการทุจริตเชิงนโยบายนี ้ผูกระทําการทุจริตมักจะอางเหตุผลกับประชาชนวาโครงการหรือ
นโยบายที่ใชเงินของรัฐจํานวนมหาศาลไดดาํเนินการไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
ทาํใหประชาชนสวนใหญในขณะนั้น เกดิเขาใจผดิวาการทจุรติของผูมอีาํนาจบรหิารบานเมอืงขณะนั้น
เปนการดําเนินนโยบายของรัฐที่ถูกตอง ชอบธรรม
 อนึ่ง สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาการคอรรัปชั่นของประเทศหรือสังคมไทยนั้น ผูเขียน
ใครขอนอมนําพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอาน
ในพธิเีปดการประชุมยุวพทุธิกสมาคมท่ัวประเทศ ครัง้ที ่๑๒ ณ จังหวดัพระนครศรอียุธยา เมื่อวนัท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๑๓ มาเปนแนวทางแกไขปญหาซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุม ความตอนหนึ่งวา
  “ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม 
ความประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และ
สมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป 
เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่น
ที่กลาวนั้น 
          ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อม 
เราตองฝน ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา 
และบากบั่นที่จะกระทาํส่ิงที่เราทราบวา เปนความด ีเปนความถกูตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกนั
ทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป 
และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”.  
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

รางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก. ประวติั ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญติัปองกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีผูเสนอตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ีนางสาวยิ ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื ่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เปนผูเสนอ 

  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้นี ้ผูเสนอไดเสนอรางพระราชบญัญตัดิงักลาวในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ 
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุม
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับน้ัน 
มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควรใหนํามาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมเดียวกัน 

  ปจจบุนัรางพระราชบัญญตัดิงักลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระท่ีสองขัน้กรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

หลักการ
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปน้ี
  (๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” 

และ “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓) 
  (๒) กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจกําหนด

นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท 
(เพิ่มมาตรา ๒๕ (๑/๑)) 

  (๓) กําหนดมาตรการคุมครองพยานสําหรับผูใหถอยคําหรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูล
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๓๗/๑) 

  (๔) กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจเกี่ยวกับการกํากับ 
ตรวจสอบและประเมินการรายงานการทําธุรกรรม และวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) และเพ่ิม
มาตรา ๔๐ (๓/๑)) 

  (๕)  กาํหนดใหขาราชการซ่ึงไดรบัแตงตัง้เปนพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิีเ้ปน
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (เพิ่มมาตรา ๔๔ วรรคสาม) 

  (๖) กําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิด (เพิ่มมาตรา ๔๖/๑)

  (๗) กาํหนดใหมคีณะกรรมการเปรียบเทยีบซ่ึงมอีาํนาจเปรียบเทยีบปรบัคดคีวามผดิตาม
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ (เพิ่มมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒) 

 
เหตุผล 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดให
การกระทําความผิดอาญารายแรงบางฐานความผิดเปนความผิดมูลฐาน สงผลใหผูกระทําความผิด
สามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมาใชสนับสนุนการกระทําความผิดอาญา
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ไดอีก จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานใหชัดเจน 
เพื ่อเปนการคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี ้ ไดกําหนดอํานาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่จะกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง กําหนดเรื่องมาตรการคุมครองพยาน เรื่องตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่จะไดรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดหรือการดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรยีบเทียบปรบั ทัง้นี ้เพื่อใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพซึ่งสอดคลองกบั
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม 
         ๑.๑) มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 

(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๑) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       “(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเขารวมเปนสมาชิกอั้งยีห่รือเปนพรรคพวกซองโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการเขารวมกับองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด 

       (๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกี่ยวกบัการชวยจาํหนาย ซือ้ รบัจาํนํา หรอืรบัไวดวยประการใดซึ่งทรพัยท่ีไดมาโดยการกระทาํความผดิ
อันมีลักษณะเปนการคา 

       (๑๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

       (๑๓) ความผิดเกีย่วกับการปลอมหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคา
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

       (๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือ
เดินทางตามประมวลกฎหมายอาญา 

       (๑๕) ความผิดเกี่ยวกับการใช ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
หรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบตามกฎหมายวาดวยแร 
กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยปโตรเลียม กฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเฉพาะที่มีลักษณะเปนการคา 

       (๑๖) ความผิดเกี ่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนทําใหเกิด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการจัดหาผูกระทําความผิด หรือการจาง
หรือการรับจางกระทําความผิดดังกลาวอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

         (๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

         (๑๘) ความผดิเก่ียวกบัการลกัทรพัย วิง่ราวทรพัย กรรโชก รดีเอาทรพัย ชงิทรพัย 
หรือปลนทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา 

         (๑๙) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 

         (๒๐) ความผดิเก่ียวกับการกระทาํอนัไมเปนธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

         (๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธที่ใชหรืออาจนําไป
ใชในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ” 

       ๑.๒) มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของบทนิยาม
คําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        “ความผดิมลูฐานตามวรรคหนึง่ ใหหมายความรวมถงึการกระทาํความผดิอาญา
นอกราชอาณาจักรซ่ึงหากการกระทําความผิดน้ันไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย
         ความผิดมูลฐานตาม (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 
(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) จะตองมลีกัษณะท่ีมหีรอือาจมีผลกระทบอยางรนุแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบ
เศรษฐกจิการคลงัของประเทศ เปนการกระทาํความผดิขามชาตทิีส่าํคัญหรอืเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม หรือมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ทั้งนี้ ใหกําหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทําความผิดในกฎกระทรวง” 

   ๑.๓) มาตรา ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

         “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป
จากการทาํธุรกรรมในลกัษณะเดยีวกนัทีท่าํกนัอยูตามปกต ิธรุกรรมทีข่าดความเปนไปไดในเชงิเศรษฐกจิ 
ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดวากระทาํขึน้เพือ่หลกีเลีย่งมใิหตองตกอยูภายใตบงัคบัแหงพระราชบญัญัตนิี ้
หรอืธุรกรรมทีเ่กีย่วของหรอือาจเกีย่วของกบัการกระทาํความผดิมลูฐานหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ
แกการกอการราย ทัง้นี ้ไมวาจะเปนการทาํธรุกรรมเพยีงครัง้เดียวหรอืหลายครัง้ และใหหมายความรวมถงึ
การพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย” 

   ๑.๔) มาตรา ๖ ใหยกเลกิความใน (๑) ของบทนยิามคาํวา “ทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการก
ระทําความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญตัปิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

            “(๑) เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทําซึ ่งเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ ่งเปนความผิดมูลฐาน 
หรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายดวย” 

  ๒) แกไขหมวด ๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   “(๑/๑) กําหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่งทีเ่กีย่วกับการฟอกเงินทีอ่าจ
เกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว” 

  ๓) แกไขหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม
   มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
   “มาตรา ๓๗/๑ ในกรณท่ีีคณะกรรมการธรุกรรมเหน็วา คดใีดสมควรจดัใหมีมาตรการ

คุมครองชวยเหลอืแกผูใหถอยคาํ หรอืผูท่ีแจงเบาะแสหรอืขอมลูอันเปนประโยชนตอการดาํเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพื่อดําเนินการใหมีมาตรการ
ในการคุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวา
สมควรใชมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย 

   ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดของบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นทีม่ี
ความสมัพนัธใกลชิดกบับคุคลดงักลาว เพราะมกีารกระทาํผดิอาญาโดยเจตนาเน่ืองจากการดาํเนนิการ
หรือการใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที ่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอ
หนวยงานที่รบัผิดชอบเพื่อขอรบัคาตอบแทนเทาท่ีจาํเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญาดวย 

   สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

  ๔) แกไขหมวด ๕ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   ๔.๑) มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      “(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 

      (๔) เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย” 

   ๔.๒) มาตรา ๑๐ ใหเพิม่ความตอไปน้ีเปน (๓/๑) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

      “(๗/๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

    ๔.๓) มาตรา ๑๑ ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนวรรคสามของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      “ใหขาราชการของสํานกังานซ่ึงไดรบัแตงตัง้เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ปนตาํแหนง
ทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรบัเงินเพ่ิมสาํหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

   ๔.๔) มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

      “มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจาํเปนเพือ่ประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพ
ระราชบัญญตันิี ้เมือ่สาํนกังานรองขอใหกรมสอบสวนคดีพเิศษใชอาํนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวม
พยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระ
ราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน  

      เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดย
การเสนอแนะของเลขาธกิารอาจมคีาํสัง่แตงตัง้ผูปฏิบตังิานในสาํนกังานผูหน่ึงผูใดเปนพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได 

      ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการรวมกันกําหนด” 
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  ๕) แกไขหมวด ๗ บทกําหนดโทษ
   ๕.๑) มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
      “มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ 

ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
      คณะกรรมการเปรียบเทียบใหมีจํานวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ คน 
      ใหเลขาธิการแตงตั ้งขาราชการในสํานักงานเปนเลขานุการจํานวน ๑ คน 

และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
      เม่ือคณะกรรมการเปรยีบเทยีบไดทําการเปรยีบเทยีบ และผูตองหาไดชาํระคาปรบั

ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

   ๕.๒) มาตรา ๖๕/๒ ความผดิท่ีเปรยีบเทยีบไดตามมาตรา ๖๒ ถามิไดฟองตอศาลหรอื
มิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระ
ทําความผิดและรายงานใหเลขาธิการทราบ หรือภายใน ๕ ปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุ
ความ
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย พ.ศ. ....
ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

พ.ศ. ....   มีผูเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. รางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

พ.ศ. ....   เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี)  เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ๒. รางพระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 
พ.ศ. ....   เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ 
เปนผูเสนอ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้นี ้ผูเสนอไดเสนอรางพระราชบัญญตัดิงักลาวในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชดุท่ี ๒๔ 
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. ....  ซึง่คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ
ในวาระทีห่น่ึงขัน้รบัหลกัการ และเหน็ชอบใหนาํรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....   ทั้ง ๒ ฉบับนั้น มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควร
ใหนาํมาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญตัขิองคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.
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จุลนิติ

ที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. ....  ในคราวประชุมเดียวกัน 

  ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระท่ีสองข้ันกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

หลักการ
ใหมีก ฎหมายว าด วยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

เหตุผล 
  โดยที ่ปจจุบันความผิดเกี ่ยวกับการกอการรายไดสงผลกระทบตอความมั ่นคงของ

ประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก ถึงแมประเทศไทยจะมีการกําหนดความผิดฐานกอการรายไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ตาม แตยังคงไมมีมาตรการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการเขาถึงเงินทุนของผูกอการราย ดังน้ัน จึงมีความจําเปน
ตองกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามเรือ่งดังกลาว โดยใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู กอการราย การระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของผู มชีื ่ออยู ในบัญชีรายชื ่อผู กอการราย 
การกาํหนดใหสถาบนัการเงนิและผูประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญตักิารปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของผูมชีือ่อยูในบัญชีรายชือ่
ผูกอการราย การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องดังกลาวขางตน 
ตลอดจนการกาํหนดโทษสําหรบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ ทัง้นี ้เพื่อใหการปฏบิตังิาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึง่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในการรวมมอืกันเพือ่ปองกันและปราบปราม
การกระทําใดทีเ่ปนการกอการรายซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือกรณีอื่นใดทีม่ี
วัตถุประสงคจะนําไปใชในการกอการราย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “ผูมหีนาที่รายงาน” หมายความวา สถาบนัการเงนิและผูประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 

ซึ่งมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   “ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน” หมายความวา การหามกระทําการใด ๆ 

ทีเ่กี ่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชยหรือกระทําการใด ๆ กับทรัพยสินอันจะทําใหไดรับ
หรือใชประโยชนในทรัพยสิน และใหหมายความรวมถึงการหามโอน ยกัยาย เปลีย่นสภาพ 
ใชประโยชนหรือกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสินอันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน ปริมาณ ทําเลที่ตั้ง 
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หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   “สาํนกังาน” หมายความวา สาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  (มาตรา ๓)

    ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
   ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕) 
  ๓) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย 
    เพือ่ประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย 

ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพจิารณาจัดทาํบญัชรีายช่ือผูกอการราย เพือ่แจง
ใหผูมีหนาที่รายงานการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

    การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย ใหพิจารณาจากบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ซึ่ง
        (๑) มีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนด
ใหเปนผูกอการรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาว 

    (๒) มีพยานหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีพฤติการณกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทําความผิดซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง

    (๓) รัฐบาลตางประเทศไดรองขอใหรัฐบาลไทยกําหนดใหเปนผูกอการรายตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

    (๔) ดําเนินกิจการภายใตการควบคุมของบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) 

    การกาํหนดรายช่ือผูกอการรายตองมเีหตอุนัควรสงสยัวาหากมกีารสนบัสนุนทางการเงนิ
แกผูนั้น หรือใหผูนั้นสามารถใชจายเงินหรือทรัพยสิน จะนําไปสูการกอการราย หรือสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการกอการราย ไมวาในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๔) 

  ๔) หนาที่ของผูมีหนาที่รายงาน 
      เมือ่ผูมหีนาทีร่ายงานไดรับแจงบญัชรีายชือ่ผูกอการราย ใหผูมหีนาทีร่ายงานดาํเนนิการ 

ดังตอไปนี้ 
   (๑) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายช่ือ

ผูกอการราย หรือของผูกระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการควบคุม
ของผูนั้น 

    (๒) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการใหสํานักงานทราบ 
    (๓) แจงใหสํานักงานทราบเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อ

ผูกอการราย หรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
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จุลนิติ

    หลักเกณฑในการพิจารณาวาทรัพยสินของบุคคลใดเปนทรัพยสินทีจ่ะตองดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๕) 

    อนึ่ง ผูมีหนาทีร่ายงานซึ่งไดดําเนินการดังกลาวโดยสุจริต ไมตองรับผิดแมกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลใด เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
(มาตรา ๗) 

  ๕) การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
      การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินทีถู่กระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๖) 
  ๖) สิทธิของผูถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน   
       ผูซึง่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) อาจยืน่คํารองเปนหนังสือตอ

สํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้ 
    (๑) ขอใหดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย 
    (๒) ขอใหเพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) 
    (๓) ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
    ทั้งนี้ กรณีมีคําสั่งอนุญาตตาม (๓) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ําเปน

เพื ่อปองกันมิใหมีการนําทรัพยสินไปใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดวยก็ได 
และหากปรากฏขอเท็จจริงวาการอนุญาตดังกลาวอาจเปนชองทางใหนําทรัพยสินไปใชในการ
สนับสนุนทางการเงินแกผู กอการราย คณะกรรมการจะกําหนดเงื ่อนไขใด ๆ เพิ ่มเติมหรือจะ
เพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได 

    หลักเกณฑการย่ืนคาํรองและการพจิารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบยีบท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๘) 

  ๗) การเขาถึงทรัพยสินของผูที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน  
      บุคคลใด ๆ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ

มีคําสั่งอนุญาต ดังตอไปนี้ 
    (๑) เปนการชําระหน้ีท่ีถงึกําหนดชาํระแกผูท่ีถกูระงบัการดาํเนินการกับทรพัยสนิตาม

ขอ ๔) ซึ่งสัญญาหรอืขอผูกพนัน้ันไดทําขึ้นหรอืเกิดขึ้นกอนวันท่ีบญัชน้ัีนถกูระงบัการดาํเนินการเกี่ยวกบั
ทรัพยสิน 

    (๒) เปนการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเปนกรณีจําเปนทีต่องชําระเงินเขาบัญชี
ของผูที่ถูกระงับการดาํเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) 

    (๓) เปนการชําระหนี้ซึ ่งศาลมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหผู ทีถู่กระงับการดําเนินการ
กับทรัพยสินตามขอ ๔) เปนผูที่ตองชําระหนี้ 

    (๔) ใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
     ทัง้นี ้ในกรณท่ีีคณะกรรมการมคีาํสัง่อนุญาต ถาตองมกีารชาํระหน้ีหรอืโอนเงนิเขาหรอื

ออกจากบญัชีของผูท่ีถกูระงบัการดาํเนินการกับทรพัยสนิตามขอ ๔) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไข
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ตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหนําทรัพยสินไปใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายก็ได 
    หลักเกณฑการยืน่คาํรองและการพจิารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบยีบที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๙) 
  ๘) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
      เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
    (๑) กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (๒) กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ใหเปนไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้
    (๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อใหผูมีหนาที่ทํารายงานหรือบุคคลอื่นใด

ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดบัญชีรายชื่อผูกอการรายและการระงับ

การดาํเนินการเกีย่วกบัทรพัยสนิอยางสมาํเสมอ ถาเหน็วามพีฤติการณเปลีย่นแปลงไป ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย หรือมีอํานาจเพิกถอน
การระงับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินได (มาตรา ๑๐) 

  ๙) อํานาจหนาที่ของสํานักงาน  
    เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
    (๑) ใหคําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแกผูมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้  
    (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมถึงการดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
    (๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๔) เก็บรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการยึด อายัด

หรือริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงาน

แจงไปยังหนวยงานกํากับของผูมีหนาที่รายงานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
(มาตรา ๑๑) 

 ๑๐) บทกําหนดโทษ 
    ๑๐.๑) ผูมีหนาที่รายงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๔) (๑) หรือ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาท่ียัง
ฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
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            ทัง้นี ้ในกรณท่ีีการกระทาํความผดิดงักลาวเกิดจากการสั่งการหรอืการกระทาํ
ของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนิติบคุคลน้ัน บคุคลดังกลาวตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๓ ป 
หรือปรบัไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒) 

       ๑๐.๒) ผูมีหนาทีร่ายงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๔) (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

    ในกรณีทีก่ารกระทําความผิดดังกลาวเกิดจากการสัง่การหรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๓)

       ๑๐.๓) ผูใดจายเงนิ หรอืโอนทรพัยสนิ หรอืดาํเนินการทางการเงนิหรอืทรพัยสนิดวย
ประการใด ๆ โดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินนั้นเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูกอการราย เพื่อสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ในการกอการราย    ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

       ทั้งนี้ ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๑๔)

ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

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

จุลนิติ๘๔

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 

กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได

สาระสําคัญของมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๘๕

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) ใหยกเลิก

(๑) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไตสวนขอเท็จจริงของพนักงานไตสวน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) บทนิยามในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจรติแหงชาตใินฐานะองคกรตามรฐัธรรมนูญซ่ึงใชอํานาจโดยตรงในการไตสวน
และวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงไปตามอํานาจหนาทีท่ีก่ําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

“ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการไตสวน

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ  ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
 การทุจริตแหงชาติวาดวยการไตสวนขอเท็จจริง 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๓๓ ก หนา ๓๔
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

 “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการไตสวน และใหหมายความ
รวมถึงประธานอนุกรรมการไตสวนในฐานะที่เปนอนุกรรมการไตสวนดวย

 “พยาน” หมายความรวมถึง ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใหถอยคาํหรอืผูทีแ่จงเบาะแสหรอืขอมลูใดเกีย่วกบัการทจุรติตอหนาที่ 
การรํ่ารวยผิดปกติ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือขอมูลอ่ืนอันเปน
ประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนิน
การไตสวนขอเท็จจริง ซึ่งไดมาใหถอยคําตอเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ทีไ่ดรบัมอบหมาย หรอืคณะอนกุรรมการไตสวน หรอืองคคณะพนกังานไตสวน และ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ โดยอาจไดรบัความคุมครอง
ชวยเหลือหรืออาจถูกกันไวเปนพยานในคดี

 “การไตสวนขอเทจ็จรงิ” หมายความวา การดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลกัฐาน หรอืการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพิ่มเติมเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
และพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ

๓) บททั่วไป
 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตสิัง่ใหไตสวนขอเทจ็จรงิในเร่ืองกลาวหา

ใดและบุคคลใดแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงเปน
หนังสือตามแบบที่กําหนดซึ่งตองกลาวถึง

 (๑) ชื่อและตําแหนงผูถูกกลาวหาทุกคน 
 (๒) ขอกลาวหาและพฤตกิารณในการกระทาํความผดิตามขอกลาวหา และ
 (๓) บุคคลท่ีประกอบเปนคณะอนุกรรมการไตสวนหรือองคคณะพนักงาน

ไตสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบสํานวน และพนักงานเจาหนาที่
ฝายธุรการ แลวแตกรณี

 ในการกาํหนดเลขคดสีาํหรบัเรือ่งกลาวหานัน้ ใหสาํนักงาน ป.ป.ช. กาํหนด
เลขคดีเปนคดีหมายเลขดําตาม พ.ศ. แยกตางหากจากเลขรับตามมาตรา ๔๔/๑๑ 
โดยจะกําหนดใหใชรหัสอักษรตามประเภทคดี หรือสํานักที่รับผิดชอบก็ได และ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุติการดําเนินคดีหรือใหขอกลาวหา

 ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๔/๑ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔/๑ กอนดาํเนนิการไตสวนขอเทจ็จรงิตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหเลขาธกิารดาํเนนิการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกลาวหานั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริงเพียงพอตอการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
ก็ได ในการน้ี เลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

เปนอันตกไปหรือมีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาแลว ใหออกเลขคดีเปน
คดีหมายเลขแดงตาม พ.ศ. ตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง

 โดยในกรณท่ีีมปีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ หรอืท่ีระเบยีบนี้มไิด
กําหนดวิธีพิจารณาไวโดยชัดแจง ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณามมีตเิปนประการใดแลว กใ็หดาํเนนิการ
ใหเปนไปตามมตินั้นตอไป 

 ในการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคคณะ
ในการไตสวนขอเท็จจรงิใหนําความในขอ ๔.๔) ขอ ๔.๕) และขอ ๔.๖) มาใชบงัคบั
กับการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม

๔) คณะอนุกรรมการไตสวน
 ๔.๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
    ในการไตสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแตงตั ้ง

คณะอนกุรรมการไตสวนเพื่อดําเนนิการแทนก็ได โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ไตสวนตองประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดตามความเชี่ยวชาญในแตละประเภทคดี โดยมีพนักงานเจาหนาที่
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ แตถา
เปนการแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนกรณีมีการรองขอใหถอดถอน
บคุคลตามมาตรา ๕๘๒ หรอืผูดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา หรอืขาราชการการเมอืงอื่นตามมาตรา ๖๖ ออกจาก
ตําแหนง ประธานอนกุรรมการตองเปนกรรมการ ป.ป.ช.  ทัง้นี ้โดยคาํนึงถงึความ
เหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร

 ๔.๒) การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
    เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคาํสัง่ใหไตสวนขอเท็จจรงิและแตงตัง้

คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใดแลว ให
ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการแจงคําสั ่งแตงตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ และจัดใหมีการประชุมปรึกษาคด ี
เพื ่อดําเน ินการไต สวนขอเท ็จจริงโดยเร็ว โดยในการประชุมครั ้งแรกให
คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้

 ๒ บุคคลตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ประธานศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนญู 
ประธานศาลปกครองสงูสุด อัยการสูงสุด ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการการเลอืกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 
ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ รองประธานศาลฎกีา รองประธานศาลปกครองสงูสดุ หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร รองอยัการสงูสดุ ผูพพิากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด และผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงระดับอื่น
ที่เทียบเทา. 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๘๘

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

    (๑) พจิารณาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีไ่ดมาตามมาตรา ๔๔/๑๓ 
     (๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางในการไตสวนขอเท็จจริงตาม
ขอ ๔.๔ (๒)

    (๓) การมอบหมายใหอนุกรรมการคนใดคนหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตัิ
หนาที่ตามที่มอบหมายตามขอ ๒๔

    (๔) การแจงขอกลาวหาและรบัฟงคาํชีแ้จงตามขอ ๔.๕) (๑) และ (๒)
    (๕) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเปน
    ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให

ผูถกูกลาวหาทราบ ณ ทีอ่ยูของผูถกูกลาวหาซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ
หรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริงก็ได ในกรณีนี้เมื่อไดลวงพน
กําหนดระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ไดสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหา ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนดงักลาวแลว โดยการแจงคาํสัง่ดงักลาวนัน้ไมเปนการตดัสทิธิของผูถกูกลาวหา
ในการที่จะมารับทราบคําสั่งดวยตนเอง

๔.๓) การคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน
    ก. การทําคําคัดคานของผูถูกกลาวหา
    ในการแจงคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ ใหระบุเหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการไวดวย
วาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการได ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

    (๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองท่ี
กลาวหาในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานไตสวนมากอน

    (๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง

รวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    (๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุ นสวนหรือมี

ผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    ในกรณทีีม่เีหตแุหงการคัดคานดงักลาว ใหผูถกูกลาวหาทําคาํคดัคาน

เปนหนงัสือยืน่ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วนันับแตวนัทีไ่ดรบัทราบคาํสัง่
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนหรือถือวาไดรับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

 ๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.

P85-105.indd   88 18/9/2555   9:35:53



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๘๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ไตสวน หรอืนับแตวนัท่ีไดทราบเหตแุหงการคดัคานนั้น โดยจะตองแสดงขอเทจ็จริง
ที่เปนเหตแุหงการคัดคานไวใหปรากฏในคําคัดคานดวยวาการไตสวนขอเทจ็จรงิ
จะไมไดความจรงิหรอืจะทําใหเสยีประโยชนแหงความยติุธรรมอยางใด ในการนี้ 
ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงสาํเนาคาํคดัคานใหประธานอนุกรรมการทราบและ
รวบรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คําคัดคานดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และกําหนดหามมิให
อนุกรรมการผูถกูคัดคานยุงเก่ียวกับการดําเนนิการไตสวนในระหวางท่ีถกูคดัคาน
จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติใหยกคําคัดคานนั้น แตท้ังน้ี ยอมไมตดัสทิธิ
ของผูถกูคดัคานในการจดัทําคาํชี้แจงเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดวยก็ได 

  ข. การพิจารณาคําคัดคานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในการพิจารณาคําคัดคาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยวา

เหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการเปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม หาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวากรณมีไิดเปนไปตามคําคัดคาน และมเีหตุผลสมควร
ที่จะใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปก็ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีมติยกคําคัดคานนั้นเสีย ทั้งนี้ มติใหยกคําคัดคานนั้นใหถือเปนทีสุ่ด และให
แจงผลการพิจารณานั้นใหผูคัดคานทราบเปนหนังสือ

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้นหรือมีเหตุผล
เพียงพอที่จะฟงไดวาหากใหอนกุรรมการผูถกูคดัคานปฏบิติัหนาที่ตอไปอาจทาํให
เสยีประโยชนแหงความยุติธรรมและการไตสวนขอเท็จจรงิอาจไมไดความปรากฏ
อยางแทจริง ก็ใหมีคําสั่งใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการในคดี
เรื่องน้ัน โดยการพนจากการเปนอนกุรรมการยอมไมกระทบถงึการไตสวนขอเท็จจรงิ
ที่ไดดําเนินการไปแลว

  ค. อนุกรรมการเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานได
  หากอนุกรรมการผูใดเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ก. 

หรือเห็นวามีเหตุอื่นอันอาจกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะที่จะ
ปฏบิติัหนาที่ไดโดยเท่ียงธรรมใหอนุกรรมการผูน้ันแจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบถึงเหตุดังกลาวโดยเร็ว โดยในระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูทีม่ีเหตุ
อันอาจถูกคัดคานนั้นยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนและ
ใหนําความในขอ ข. การพิจารณาคําคัดคานมาใชบังคับโดยอนุโลม

 ๔.๔) การไตสวนขอเท็จจริง
    (๑) การประชุมและการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
    ในการประชุมขององคคณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อพิจารณามีมติ

วินิจฉัยชี ้ขาดประเด็นแหงคดีหรือใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับการดําเนินการ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๐

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ตามระเบียบนี้ จะตองมีอนุกรรมการเขารวมประชุมพิจารณาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  สาํหรบัการลงมตขิององคคณะอนกุรรมการไตสวนนัน้ใหถอืเสยีงขางมาก 
โดยอนุกรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

  (๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางการในการไตสวนขอเท็จจริง
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนกําหนดประเด็นและแนวทาง

ในการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหพิจารณาคํารองหรือคํารองขอ คํากลาวหา หรือ
รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรายงานการแสวงหาขอเท็จจริง แลวแตกรณี 
รวมทัง้เอกสารหลกัฐานตนเรือ่งตาง ๆ  ขอเทจ็จริงและพฤตกิารณทีเ่กีย่วของในการ
กระทําความผิดตามขอกลาวหาเพ่ือกําหนดประเด็นที่จะทําการไตสวนและวิธีการ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือกําหนดกรอบระยะเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อ
ใหการรวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย 

    ในกรณทีีม่กีารตรวจสอบขอเท็จจริง หรอืการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลกัฐานหรอืการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา หรอืการแสวงหาขอเท็จจริง หรอืการสอบสวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวแตกรณี 
ใหถอืวาพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน หรอืเปนสวนหน่ึงของพยานหลักฐาน
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง

  (๓) อํานาจหนาที่ขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจหนาที่ในการแสวงหา

ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความ
ผิดหรือเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความร่ํารวยผิดปกติ ในคดี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริง กําหนดหามมิใหบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขารวมในการไตสวนของ
คณะอนุกรรมการไตสวน เวนแตจะเปนบุคคลที่คณะอนุกรรมการไตสวนอนุญาต
เพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และแมวาจะไดมีการถอนคํารองหรือ
คาํรองขอหรอืคาํกลาวหายอมไมเปนการตดัอาํนาจของคณะอนกุรรมการไตสวน
ที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได โดยในการปฏิบัติหนาที่ของ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คณะอนุกรรมการไตสวน ใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) 
(๒) หรือ (๓) มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๔๙๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๔) การไตสวนพยานบุคคล การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐาน

    ในการไตสวนพยานบคุคลหรอืการนาํเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยาน
หลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจรงิใหอนุกรรมการผูรบัผดิชอบสาํนวนบนัทกึ
การไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไวในสํานวนคดี โดยเอกสารที่นํามาใชเปนพยาน
หลักฐานใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาเอกสารที่ผูซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมได
เพราะสญูหาย หรอืนาเชื่อวาถกูทําลาย หรอืโดยเหตปุระการอ่ืนจะนําสาํเนาเอกสาร
หรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได

    ในกรณท่ีีคณะอนกุรรมการไตสวนเหน็สมควรเรยีกบคุคลใดที่มสีวน
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือการกลาวหาในคดีนั้นมาเปนผูใหถอยคํา
หรือพยาน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกบุคคลนัน้มาชีแ้จงหรือใหปากคําตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีทีพ่ยานมาพบแตไมยอมใหปากคําหรือ
ไมมาใหปากคาํ หรอืคณะอนกุรรมการไตสวนไมอาจเรยีกพยานมาไดภายในเวลา
อันสมควร คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมดําเนินการไตสวนปากคําพยานบุคคล
นัน้ไวก็ได แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดวย 
ซึง่ในการไตสวนหรือสอบปากคําพยานหามมิใหบุคคลอืน่อยูในทีนั่น้ดวย เวนแต

 ๔ “มาตรา ๒๕  ในการปฏบัิตหินาที่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัตอไปนี้
   (๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น 

ปฏิบัติการทัง้หลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวของจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง

  (๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการหรือสถานที่อืน่ใด รวมทั้ง
ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทติยข้ึนและพระอาทติยตกหรอืในระหวางเวลาที่มีการประกอบกจิการเพื่อตรวจสอบ 
คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลว
เสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ

  (๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสวนทองถิ่น หรอืหนวยงานเอกชนดาํเนนิการเพื่อ
ประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  (๔) ...
  มาตรา ๒๖ ในการดาํเนินคดอีาญากบัเจาหนาท่ีของรฐัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ ดังตอไปนี้
  (๑) แสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบขอเทจ็จรงิหรอืพสิจูนความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูกระทาํ

ผิดมาฟองลงโทษ
  (๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวน

ขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไป

  มาตรา ๔๙  เพื่อประโยชนในการปฏบิตัหินาท่ีของคณะอนกุรรมการไตสวนใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจดาํเนนิการ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย”.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๒

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตเพ่ือประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และ
ในกรณีที่เปนการรับฟงคําชี้แจงหรือสอบปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘๕ จะตองมี
อนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการ ป.ป.ช. รวมดําเนินการดวย

  (๕) ขั้นตอนในการไตสวนหรือสอบปากคําพยาน
    กอนเร่ิมไตสวนหรือสอบปากคําพยาน ใหแจงใหพยานทราบวา

อนุกรรมการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหปากคํา
อนัเปนเทจ็ตออนุกรรมการอาจเปนความผดิตามกฎหมาย และเมือ่มกีารไตสวนหรือ
สอบปากคาํพยานนัน้ ใหบนัทกึปากคาํตามประเดน็ทีก่าํหนดไว เมือ่ไดบนัทกึปากคาํ
เสร็จแลว ใหอานใหพยานฟงหรือจะใหพยานอานเองก็ได และใหพยานกับ
อนุกรรมการผูซึ่งไตสวนปากคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากมีผูอื่นรวมในการ
ไตสวนหรือสอบปากคําดวยก็ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ซึ่งถาบันทึก
ปากคาํพยานมหีลายหนาใหอนุกรรมการอยางนอย ๑ คนกบัพยานลงลายมอืชือ่กาํกบั
ไวในทกุหนา

    ในบันทึกปากคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตอง
แกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลวใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหอนุกรรมการ
อยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือตกเติม 
หากพยานไมยอมลงลายมอืชือ่ กใ็หบนัทกึเหตแุหงการทีพ่ยานไมยอมลงลายมอืช่ือ
ไวในบันทึกปากคําน้ันเพื่อใหปรากฏไวเปนหลักฐานดวย ถาพยานไมสามารถ
ลงลายมือชื่อได ใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม

    ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตสวนจะงดไตสวนขอเท็จจริงหรือการ
รวบรวมพยานหลกัฐานกไ็ดในกรณทีีเ่หน็วาการไตสวนขอเทจ็จรงิหรอืการรวบรวม
พยานหลักฐานใดจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชเปน
พยานหลักฐานสาํคญัในประเดน็แหงคด ีแตตองบนัทกึเหตนุัน้ไวในสาํนวนการไตสวน
ขอเท็จจริงดวย

  (๖) การไตสวนกรณีพบวาผู ถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 

    ก. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน ในกรณีที่มีการไตสวน
ขอเท็จจริงแลวพบวาผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในคดี
นั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติและตองดําเนินการเพื่อบังคับเอากับทรัพยสินที่
เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกตินั้น ใหประธานอนุกรรมการรายงานใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผู ถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐรายใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ก็ให

 ๕ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขึ้นมาพิจารณาดําเนินคดี
ในกรณีดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ ในกรณี
เชนวานี ้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงทีด่ําเนินการมาแลว
เปนพยานหลักฐานของการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใหม

    ข. เหตุแหงการยึดหรอือายัดทรพัยสนิของผูถกูกลาวหาไวชั่วคราว 
เมือ่คณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบแลวพบวามีกรณีที่เปนเหตุใหตองยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหาไวชั่วคราวตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง๖ ให
คณะอนุกรรมการไตสวนรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน ถา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา
ไวชัว่คราว และผูถูกกลาวหายื่นคํารองขอผอนผันเพือ่ขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมหีรอืไมมปีระกันหรอืหลกัประกัน หรอืแสดงหลกัฐานวาทรพัยสนินัน้
มิไดเกี่ยวของกบัการรํ่ารวยผดิปกตใิหคณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบขอเทจ็จรงิ
และพยานหลักฐานตามคํารองขอดังกลาวเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็วแลว
ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

    ค. การแสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิของผูถกูกลาวหา ในการ
ไตสวนขอเท็จจริงกรณีกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ ถาปรากฏพยานหลักฐานนาเชื่อ
วาผูถูกกลาวหามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริงในการพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ โดยในการไตสวนขอเทจ็จริงหากมี
กรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรสั่งใหผูถกูกลาวหาแสดงรายการทรพัยสนิ
และหน้ีสิน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา 
เพื่อมีคําสัง่ใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนตามรายการ 
วิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา ๓๐ วันแตไมเกิน ๖๐ วัน
โดยจะตองระบุในคําสัง่ดังกลาวดวยวาการไมปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจเปนความผดิตามกฎหมาย ทัง้นีใ้นกรณท่ีีผูถูกกลาวหารองขอโดยแสดง
เหตุผลใหเปนที่พอใจแกคณะอนุกรรมการไตสวนไดวาตนไมสามารถแสดง
รายการทรพัยสนิและหนี้สนิภายในระยะเวลาดงักลาวได คณะอนุกรรมการไตสวน
อาจขยายระยะเวลาแสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิใหกับผูถกูกลาวหาออกไปได 
แตตองไมเกิน ๖๐ วัน 

 ๖ พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติวา

 “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการรํ่ารวย
ผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ออกคําสัง่ยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได”.
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

    เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินแลว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรวบรวมบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยหากมีกรณีที่ตองใช
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ใหเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบนั้นตอไป

    ง. กรณีเจาหนาท่ีของรัฐมสีวนรวมในการกระทําความผิด ในกรณี
ทีก่ารไตสวนขอเทจ็จรงิพบวาไดมเีจาหนาท่ีของรฐัมสีวนรวมในการกระทาํความ
ผดิในเรือ่งทีอ่ยูระหวางการไตสวนขอเทจ็จรงิ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งใหไตสวนผูนั้น อนึ่ง ความขอนี้ใหใชบังคับ
กับกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให 
ผูขอใหหรอืรบัวาจะใหทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใดแกผูดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ตามมาตรา ๖๖ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ หรือกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน แลวแตกรณี  

    ในการไตสวนขอเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาการให
ผูถกูกลาวหายังคงปฏิบตัหินาทีต่อไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือ
เปนอุปสรรคในการไตสวนขอเท็จจริง ก็ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาเพื่อสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน 
เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป

 ๔.๕) การแจงขอกลาวหาและสิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
    (๑) ข้ันตอนการแจงขอกลาวหา
         เมือ่องคคณะอนุกรรมการไตสวนเหน็วา จากทางไตสวนขอเท็จจรงิ

มพียานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถกูกลาวหาไดกระทําการ
อันมีมูลความผิด ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
และแจงขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถกูกลาวหาทีจ่ะช้ีแจง
แกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหาภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน 
๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา

         ในการแจงขอกลาวหาน้ัน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดทาํเปน
บนัทกึการแจงขอกลาวหาระบุการกระทาํและพฤติการณทัง้หลายท่ีอางวาผูถกูกลาวหา
กระทําความผิด ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําให

P85-105.indd   94 18/9/2555   9:35:54



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๕

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี แตหากการแจงขอกลาวหาในกรณีรํ่ารวย
ผดิปกต ินอกจากจะตองกระทาํการดงักลาวแลว ใหระบขุอเทจ็จรงิและรายละเอยีด
เกี่ยวกบัทรพัยสนิที่ไดมาโดยมชิอบหรอืพฤตกิารณที่เปนเหตแุหงการรํ่ารวยผดิปกติ
ใหชัดแจงดวยเพื่อทีจ่ะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี โดยในกรณีที่
ปรากฏวา 

         -  ผูถกูกลาวหามารบัทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมอืชื่อ
รบัทราบขอกลาวหาใหคณะอนุกรรมการไตสวนจดแจงเหตุทีผู่ถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมอืช่ือไวในบนัทึกการแจงขอกลาวหาดวยและใหรวมไวในสาํนวนการไตสวน
ขอเท็จจริง โดยผูถูกกลาวหาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับบันทึกการแจง
ขอกลาวหาแทนโดยใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบการแจงขอกลาวหาแลวก็ได

         - ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาตามกําหนดนัดหรือ
ปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดรับหนังสือ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนสงบันทึก
การแจงขอกลาวหาไปใหผูถูกกลาวหาทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ทีอ่ยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐาน
ที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริง แตตองจดแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน

         - ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาหรือไมไดรับหนังสือ
แจงใหมารบัทราบขอกลาวหา ใหมีการปดประกาศหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามา
รับทราบขอกลาวหาไวโดยเปดเผยยังที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. และภูมิลําเนาของ
ผูถูกกลาวหา โดยใหจดแจงการดําเนินการดังกลาวไวใหปรากฏเปนหลักฐานดวย

         ทั้งนี้ โดยเมื่อลวงพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ดจัดสงบันทึก
การแจงขอกลาวหา แมจะไมไดรับบันทึกการแจงขอกลาวหาคืน หรือไมไดรับ
คาํช้ีแจงจากผูถกูกลาวหา ใหถอืวาผูถกูกลาวหาไดรบัทราบขอกลาวหาและไมประสงค
ที่จะแกขอกลาวหา

    (๒) สิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา 
      ในการชี้แจงแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหา

โดยทาํเปนหนังสอืหรอืชี้แจงดวยวาจากไ็ด และผูถกูกลาวหามสีทิธนํิาทนายความ
หรอืบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรอืใหปากคาํของตนได ในกรณท่ีีผูถกูกลาวหา
ประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา ใหนําขอ ๔.๒) (๔) การไตสวนปากคํา
พยานมาใชบงัคับโดยอนุโลม ในกรณีนีผู้ถูกกลาวหารองขอขยายระยะเวลาชี้แจง
แกขอกลาวหาไดโดยอางเหตุผลและความจําเปนหากคณะอนุกรรมการไตสวน
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแกขอกลาวหา
หรือนําสืบแกขอกลาวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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จุลนิติ

ในการนาํสบืแกขอกลาวหา ผูถกูกลาวหาจะอางพยานบคุคลหรอื
นําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอางพยานหลักฐานโดยขอใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเรียกหรือไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได

   (๓) สิทธิในการขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนของผูถูกกลาวหา
     ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว โดยกอนการ

ชีแ้จงแกขอกลาวหาผูถกูกลาวหาอาจย่ืนคาํรองขอเปนหนงัสอืพรอมดวยเหตผุลตอ
คณะอนกุรรมการไตสวนเพือ่ขอตรวจพยานหลกัฐานในสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิ
เพือ่ประกอบการช้ีแจงแกขอกลาวหาได ซึง่คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตให
ผูถกูกลาวหาตรวจพยานหลักฐานตามท่ีรองขอก็ได เวนแตเปนพยานหลักฐานท่ี
มีผลกระทบตอความปลอดภัยของพยานบุคคล ผู กลาวหา ผู เสียหาย 
ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใด
เก่ียวกับการกระทําผดิตามท่ีกลาวหา หรอืกระทบตอสาระสําคัญของสํานวนการ
ไตสวนขอเทจ็จรงิโดยประการอ่ืน ใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจทีจ่ะปฏเิสธ
ไมอนุญาตใหมีการตรวจพยานหลักฐานตามท่ีผูถูกกลาวหารองขอ นอกจากน้ี 
ใหผูถูกกลาวหายังมีสิทธิขอจดบนัทึกหรือคัดลอกเอกสารในสํานวนไดตามสมควร
เทาที่จะไมกระทบตอรูปคดีหรือการคุมครองบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยผูถูกกลาวหา
อาจนําทนายความหรือบุคคลท่ีไววางใจเขาชวยเหลือในการตรวจพยานหลักฐาน
ดวยก็ได

     ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรอาจทําการไตสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากคําพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง
มีคําสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหนวยงานหรือบุคคลใด เพื่อประกอบการ
พจิารณาในการวนิจิฉยัคดีภายหลงัจากทีม่กีารแจงขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ
และไดรับฟงคําช้ีแจงแกขอกลาวหาโดยไดไตสวนพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
แลวก็ได

 ๔.๖) การพิจารณาและสรุปสํานวน
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดตามท่ี
มกีารกลาวหา โดยหากไดไตสวนพยานหลกัฐานของคูกรณทีกุฝายทีเ่กีย่วของในคดี
และเหน็วาการไตสวนขอเทจ็จรงิไดขอเทจ็จรงิเพยีงพอตอการวนิจิฉยัมลูความผดิ
ของผูถกูกลาวหาแลว กใ็หมกีารพจิารณาวนิจิฉัยความผดิของผูถกูกลาวหาและ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่ปรากฏในสํานวนคดีโดยเร็ว

    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนประชุมปรึกษาเพ่ือพเิคราะหชัง่น้ําหนัก
พยานหลักฐานทัง้ปวงจากขอกลาวหา คาํแกขอกลาวหา ขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
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จุลนิติ

ทีเ่กี่ยวของซึ่งไดจากการไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ
อันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร หรือมีมติวาสมควรดําเนิน
คดอีาญา คดีรํา่รวยผิดปกติ หรือคดคีวามผิดวินัยกับผูถูกกลาวหาหรือไม 
พรอมดวยเหตุผลในการพิจารณาทําความเห็นและพยานหลักฐานประกอบ
คําวนิิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง และใหจัดทําสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 ทัง้นี ้เม่ือประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบัสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิแลว 
ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
พจิารณาสํานวนแลว อาจมมีตใิหคณะอนุกรรมการไตสวนทาํการไตสวนขอเท็จจรงิ
เพิ่มเติมได 

๔.๗) การดําเนินการเกี่ยวกับคดี๗

    (๑) ในการปฏบิตัหินาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ดาํเนนิการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไตสวนขอเท็จจริง ให
อนุกรรมการมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย 
โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผูทีไ่ดรับมอบหมาย อาจรวมกับ
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื ่น หรือแจงให
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได

    (๒) ในกรณท่ีีมเีหตท่ีุจะออกหมายจับหรอืเมื่อปรากฏพยานหลกัฐาน
ระหวางการไตสวนขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้วา 

      - ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด 
      - เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรโดยมเีหตอัุนควรเชื่อวาผูถกูกลาวหา

จะหลบหนี
      - จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
      - กอเหตุอันตรายประการอื่น หรือ
      - เมื ่อมี เหตุท ีจ่ะออกหมายจับได ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
       และคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาจําเปนจะตองมีการจับและ

ควบคมุตัวผูถกูกลาวหาไว กใ็หเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณามอบหมาย
ใหอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนดาํเนนิการเพ่ือขอใหศาลที่มเีขตอาํนาจ

๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม.

P85-105.indd  97 18/9/2555  9:35:55

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๘

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ออกหมายจบัผูถกูกลาวหามาเพือ่ดําเนนิคดตีามกฎหมายตอไป๘ ซึง่ความดังกลาว
ใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหา
มีมูลและไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพ่ือสงตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ดาํเนนิการฟองคดตีอศาลซึง่มเีขตอาํนาจดวยโดยอนโุลม

    (๓) ในการจดัการตามหมายจับ หรอืการจดัการใหไดตวัผูถกูกลาวหา
มาดําเนินคดีในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัดแจงวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดหรือมีพฤติการณที่จะหลบหนีไป
ในระหวางการไตสวน หรือไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตัวไปยัง
อัยการสูงสุดหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลซึ่งมี
เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดการใหมี
การจับหรือควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่คนใดคนหน่ึงหรือ
หลายคนรวมกบัเจาพนกังานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนกังานอ่ืน หรอื
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอ่ืน จัดการใหมี
การจบัและควบคมุตวัผูถกูกลาวหาไวหรอืใหดาํเนนิการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่การนําตวั
ผูถูกกลาวหามาฟองลงโทษก็ได

     สําหรับในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหวางคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ใหมีการแตงตั้งผูแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ดวยพนกังานเจาหนาทีห่รอืบคุคลทีเ่คยเปนอนกุรรมการไตสวนในคดนีัน้อยางนอย 
๒ คน โดยอาจมพีนกังานไตสวนในสาํนกักฎหมายและสํานกัคดรีวมเปนคณะทาํงาน
ดวยก็ได เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานหรือฝายเลขานุการตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยคณะทํางานมีอํานาจหนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่
ไมสมบรูณและรวบรวมพยานหลกัฐานใหสมบรูณและหาขอยตุเิกีย่วกบัการดาํเนนิการ
ฟองคดีแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลหรือฟองคดีตอไป และในกรณี
ที่ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีได ใหสรุปขอเท็จจริงรวมท้ังขอกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๕) พนักงานไตสวน
 ๕.๑) การแตงตั้งพนักงานไตสวน
    ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อขาราชการในสาขากระบวนการ

ยุติธรรมท่ีดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีพื้นความรู

 ๘ ในการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับเพ่ือใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีนั้น ใหระบุใน
คํารองขอดวยวาถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของ
อายุความ ตามความในมาตรา ๗๔/๑ หรือมาตรา ๙๘ ประกอบมาตรา ๗๔/๑ แลวแตกรณี.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ในระดับเนติบัณฑิต หรือมีคุณวุฒิดานกฎหมายและมีความรูและประสบการณ
ในการไตสวนและวินิจฉัยคดี หรือการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือการ
ใหความเห็นทางกฎหมาย โดยจะตองผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เพื่อใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามแตงตั้งให
เปนพนักงานไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีที่ไดรับมอบหมาย
ตอไปตามระเบียบนี้ 

 ๕.๒) การแตงตั ้งองคคณะพนักงานไตสวนเพื ่อดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและรับผิดชอบสํานวนคดี

    ในการพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและเปนผูรับผิดชอบสํานวนในคดีแตละเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักที่
รับผิดชอบเปนผูมีอํานาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่แตงตั้ง
และมอบหมายคดีใหกับองคคณะพนักงานไตสวน เพื่อใหดําเนินการไตสวน
ขอเทจ็จรงิตามอาํนาจหนาท่ีตอไป โดยใหคาํนึงถงึความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม
เปนหลัก ซึ่งองคคณะพนักงานไตสวนทีไ่ดรับแตงตั้งและมอบหมายจะมีจํานวน
เทาใดนั้นใหเปนไปตามความจําเปนเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบงานในองคคณะไตสวน  

 ๕.๓) การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวน
    (๑) กาํหนดใหนาํความในขอ ๔) คณะอนกุรรมการไตสวน มาใชบงัคบั

กับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวนโดยอนุโลม
    (๒) ใหพนักงานไตสวนทีไ่ดรับมอบหมายในการดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง มีอาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)๙ โดยในการไตสวน
ขอเทจ็จริงตามที่ไดรบัมอบหมาย ใหพนกังานไตสวนผูรบัผดิชอบสาํนวนทําหนาที่
รบัผดิชอบคดแีละเปนฝายเลขานกุารในองคคณะไตสวน และใหพนกังานไตสวน
ผูรับผดิชอบสาํนวนหรือพนักงานไตสวนในองคคณะไตสวนมอีํานาจลงนามใน
หนังสือหรือคําสั่งเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ได

    (๓) ในการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหพนักงาน
ไตสวนมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย

    (๔) ในกรณท่ีีองคคณะพนกังานไตสวนไดดาํเนนิการไตสวนขอเท็จจรงิ
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแลวองคคณะพนักงานไตสวนมีมติวาสมควร
ดําเนินคดีอาญา คดีรํ่ารวยผดิปกติ หรอืคดีความผดิวนิยักบัผูถกูกลาวหาหากเปน

๙ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๐๐

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

กรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาโดยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหาน้ันจะหลบหนี และพนักงานไตสวนเห็นวามีความจําเปนตองจับ
ผูถกูกลาวหามาเพ่ือดาํเนินคดี ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่พจิารณา
เห็นชอบใหพนักงานไตสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหศาลออกหมายจับผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

    ในการจดัการตามหมายจบัใหพนกังานไตสวนหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมาย
แจงใหเจาพนกังานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอ่ืนดาํเนนิการแทน 
หรืออาจรวมดําเนินการกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือ
เจาพนักงานอื่นก็ได แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว

  (๕) ในกรณีทีม่กีารควบคุมตวัผูถกูกลาวหาไวในอาํนาจของศาลเน่ืองจาก
มีการจับผูถูกกลาวหาไวตามหมายจับแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงาน
อื่นมีอํานาจในการดําเนินการขอใหศาลควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวไดตอไปและ
ใหแจงพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหามาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการ  ทั้งนี้ ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหได
ตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

 ทั้งนี้ ในการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ยอมไมเปนการตัด
อาํนาจขององคคณะพนกังานไตสวนในการจดัทาํสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิตาม
มาตรา ๕๐ เสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณา

๖) บทเฉพาะกาล
บรรดาการใด ๆ เกี่ยวกับการไตสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลวหรือ

อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และยังไมแลวเสร็จ ใหการ
ไตสวนขอเท็จจริงนัน้มผีลสมบูรณเปนอันใชได และใหดาํเนินการตอไปตามหลักเกณฑ 
วธิกีาร และระยะเวลาตามทีก่าํหนดไวในระเบยีบนีโ้ดยใหถอืวาการไตสวนขอเทจ็จรงิ
ทีไ่ดดาํเนินการไปแลวเปนสวนหน่ึงของการไตสวนขอเท็จจริงตามระเบียบน้ี และใน
ระหวางทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัมไิดมกีารจัดตําแหนงขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมหรือในระหวางที่การจัดตําแหนงขาราชการยังไมแลวเสร็จ ใหพนักงาน
ไตสวนผูซึ่งไดรับแตงตั้งโดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือที่อยู
ระหวางการดําเนินการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ไปกอนจนกวาจะมีการ
จัดตําแหนงแลวเสร็จและใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

หมายเหตุ : 
     • ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปน
 คนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๖๕ ก หนา ๑๔

 

หลักการและเหตุผล
 โดยที่มาตรา ๙/๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติใหการ
พิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎกระทรวงนี้

“คําขอ” หมายความวา คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
“ผูขอ” หมายความวา ผูขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น

๒) หลักฐานประกอบการยื่นคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ผูใดประสงคจะไดรับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใหยืน่คําขอตอ

พนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
 (๑) รูปถายของผูขอ ใหใชรปูถายที่ถายไวไมเกิน ๖ เดอืนกอนวันย่ืนคาํขอ 

ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใส
ผาคลุมหนาหรอืผาโพกศรีษะ เวนแตผูซึ่งมคีวามจาํเปนตามศาสนา นกิายของศาสนา 
หรือลทัธินิยมในทางศาสนา แตเปดใหเห็นหนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง 
จํานวน ๕ รูป สําหรับกรณีที่มีผูยื่นคําขอแทนใหยื่นจํานวน ๘ รูป

(๒) หลกัฐานทะเบยีนราษฎรของผูขอ ไดแก ทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวตัิ
ทีก่รมการปกครองบันทกึไวในกลุมผูทีม่ีเชือ้สายไทย และบัตรประจําตัวทีร่ะบุวา
ผูน้ันมีเช้ือสายไทย และในกรณท่ีีมญีาตสิบืสายโลหติหรอืรวมวงศตระกูลกบัผูขอซึ่ง
มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย ใหย่ืนหลกัฐานทะเบยีนราษฎรของบคุคล
ดังกลาว นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นของผูขอหรือญาติ
สืบสายโลหติหรอืรวมวงศตระกลูกบัผูขอดงักลาว เชน สตูบิตัรหรอืหนังสอืรบัรอง
การเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย 
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กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอืน่ทีท่างราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย
และเลขประจําตัวประชาชน ใหยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

   โดยในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผูที ่ประสงคจะขอ
รับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นไวในกลุมอื่นที่มิใชกลุมผูที่มีเชื้อสายไทย 
หากผูน้ันเหน็วาเปนการบนัทึกโดยผดิหลง ใหผูน้ันย่ืนคาํรองขอแกไขใหถกูตองตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรกอนมายื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้

 (๓) หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผูขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทย
ทีอ่าศัยอยูในราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มี
สัญชาตไิทยหรอืบคุคลที่นาเชื่อถอืซ่ึงมีสญัชาตไิทยจาํนวน ๒ คน หรอืถามีหลกัฐาน
การตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจนวาผูขอเปนญาติรวมสายโลหิตกับผูมี
สัญชาติไทยใหยื่นมาพรอมกับคําขอดวย

 (๔) หลักฐานรับรองคุณสมบัติผูขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เชน หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา 
ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณทีอ่อกโดยสวนราชการ หนังสือรับรองซึ่ง
ออกใหโดยหนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรอืองคกรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
และอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาทีต่ั้งอยู
หรือปฏิบัติงานในทองที่ที่ผูขอมีภูมิลําเนาอาศัยอยู

 (๕) หนังสือรับรองวาตนเองมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคล
ที่นาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจํานวน ๒ คนรับรอง

   ทั้งนี้ ผูขอมีสิทธิอางวัตถุพยาน พยานแวดลอม หรือหนังสือรับรองของ
สถาบันหรือองคกรวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา หรอืชาตพินัธุ ท่ีไดรบัการรบัรองจากหนวยงานของรฐั เพื่อเปนหลกัฐาน
พสูิจนความเปนคนไทยพลดัถิ่นกไ็ด สวนในกรณผีูขอเปนบคุคลที่ยงัไมบรรลนุติภิาวะ 
หรือเปนคนไรความสามารถ ใหบิดาหรือมารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูอนุบาล 
หรอืผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเดก็ เปนผูย่ืนคาํขอแทนได

๓) วิธีการในการยื่นคําขอเพื่อพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น 
 (๑) ถาผูขอมชีื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวติัในกรงุเทพมหานคร 

ใหยืน่คําขอตอผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ณ ทีท่ําการสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง

 (๒) ถาผูขอมีชื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวติัในจงัหวดัอื่น ใหย่ืน
คาํขอตอนายอาํเภอหรอืปลดัอาํเภอผูเปนหวัหนาประจาํกิ่งอาํเภอ ณ ท่ีวาการอาํเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่ผูขอมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 ในกรณีจําเปนอยางยิ่ง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภออาจใชดุลพินิจเพื่อใหมีการรับคําขอนอกสถานที่ที่กําหนดได  ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เชน กรณีทุพพลภาพ เจ็บปวยรายแรง 
หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเปนสําคัญ

๔) การตรวจรับคําขอ
 เม่ือพนกังานเจาหนาท่ีไดรบัคาํขอพรอมดวยหลกัฐานประกอบคาํขอครบถวน

ตามขอ ๒) แลว ใหออกใบรบัใหแกผูขอไวเปนหลกัฐาน และใหดาํเนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอของคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ 
หากเหน็วา คาํขอและหลกัฐานประกอบคําขอถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอตอการ
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหดําเนินการสงคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง
หรือผูวาราชการจังหวัด เพื ่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอ
ตามขอ ๕) ตอไป 

 แตหากคําขอหรอืหลกัฐานประกอบคําขอไมถกูตองหรอืไมครบถวน หรอื
พนักงานเจาหนาท่ีเห็นวา หลกัฐานประกอบคําขอไมเพียงพอตอการพิสจูนความ
เปนคนไทยพลดัถิ่น อาจสอบสวนพยานบคุคลท่ีเก่ียวของเพิ่มเตมิ ไดแก ผูย่ืนคาํขอ
และบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานะบุคคลและ
จุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจนการเปนผูมีเชื้อสายไทยของผูขอ หรือเรียกหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยแจงเปนหนังสือใหผูขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอ 
โดยกําหนดใหดําเนินการแกไขหรือสงหลักฐานเพิม่เติมหรือใหพยานบุคคลมาให
ถอยคําภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจง โดยการเรียกหลักฐานและ
สอบสวนพยานบุคคลนั้น จะตองคํานึงถึงความมัน่คงแหงราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนรวมถงึปจจยัแวดลอมและความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลกัฐาน
ที่เกี่ยวของกับผูขอประกอบกันดวย

 ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรับ
เพิ่มเตมิ รวมทั้งสรปุผลการสอบสวนพยานบคุคลที่เกี่ยวของใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวน เวนแตมีเหตุจําเปน
ท่ีไมอาจดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กาํหนดได ใหพนักงานเจาหนาท่ี
แจงผูขอทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา ในการนี้ใหขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

๕) การตรวจสอบและพจิารณาคาํขอของอธบิดกีรมการปกครองหรอืผูวาราชการ
จังหวัด

 เมือ่พนักงานเจาหนาทีดํ่าเนินการตามขอ ๔) เรียบรอยแลว ใหสงคําขอ
พรอมทัง้หลกัฐานทีเ่ก่ียวของทัง้หมด รวมทัง้ผลการสอบสวนพยานบุคคลทีเ่กีย่วของ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๐๔

กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

เพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนใหแกอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอและหลักฐานประกอบ
คาํขอถกูตองและครบถวน หรอืนับแตวันท่ีการตรวจสอบคาํขอและหลกัฐานที่ไดรบั
เพิ่มเติมแลวเสร็จ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้

 (๑) ตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอและหลักฐานที ่
เกี่ยวของทัง้หมดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับเรื่องจากพนักงาน
เจาหนาที่

 (๒) ส งค ําขอและหลักฐานทั ้งหมด รวมทั ้งความเห็นของอธิบดี
กรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น๑๐ภายใน ๗ วันนับแตวันทีก่ารตรวจพิจารณาตาม (๑) 
แลวเสร็จ

เมื่อฝายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ไดรับเรื ่องตาม (๒) แลว ใหตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ
และหลักฐานที่เกี่ยวของแลวจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพจิารณาคาํขอภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีไดตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอยแลว 
ซึ่งการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นของผูขอรายใด คณะกรรมการ
รบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นจะเรยีกหลกัฐานหรอืสอบสวนพยานบคุคลเพิ่มเตมิ
ก็ได โดยใหนําความในขอ ๔) มาใชบังคับ

๖) มติของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๑) เมื่อคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น มีมติวาผูขอ

รายใดเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรองความ
เปนคนไทยพลดัถิน่ใหแกผูนัน้ภายใน ๗ วันนบัแตวันท่ีไดมกีารจดัทําและรบัรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จ
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ การจัดทําและรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วัน
นับแตวันทีค่ณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ ่นมีมติ พรอมแจง
กรงุเทพมหานครหรือจังหวัดท่ีผูขอมชีื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวัติเพื่อการ
ลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบานใหแกผูขอตามระเบยีบท่ีผูอาํนวยการทะเบยีน
กลางกําหนด

 ๑๐ คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๗ คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา 
ดานประวัติศาสตรหรือกลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการ
ปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๐๕

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 (๒) กรณคีณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นพจิารณาเหน็วา
ผูขอรายใดมใิชคนไทยพลดัถิ่น ใหอธบิดกีรมการปกครองแจงเปนหนงัสอืใหผูขอ
ทราบภายใน ๗ วนันบัแตวนัทีไ่ดมกีารจดัทาํและรบัรองรายงานการประชมุของ
คณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถ่ินเสรจ็เรยีบรอยแลว ทัง้นี ้การจดัทํา
และรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นมีมติ โดยใหระบุเหตุผลขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
และขอกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวใน
หนังสือแจงดวย

 ทั้งนี้ คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสือรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ก.ค. - ต.ค. ๕๕ ๑๐๕จุลนิติ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕

คําคม

จุลนิติ๑๐๖

บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได

เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได

สาระสําคัญของมาตรา ๖๘ วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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๑๐๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

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

เรื่อง  ผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
 ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
   ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายศิริมิตร บุญมูล ลงวันที ่๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ วา 
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายศิริมิตร  บุญมูล ไดสมัครทดสอบความรูเพ่ือบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป ๒๕๕๒ ตอมาสํานักงานศาลยุติธรรม
มีหนังสือแจงวา ก.ต. ไดพิจารณาคุณสมบัติในการสมัครทดสอบความรูเพ่ือบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษากรณีของนายศิริมิตร  บุญมูล แลว มีมติไมรับสมัครเนื่องจากเห็นวา ตนมี
สภาพรางกายและจิตใจไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีขาราชการตุลาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) ถือเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่งสภาพทางกายหรือความพิการอันกอใหเกิด
ความเสียหายแกตน บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ทีไ่ดเพิ่มขอความใหการเลือกปฏิบัติตอผูมีรางกายพิการ
จะกระทํามิได จึงเห็นวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐ และไดสงคํารองขอใหผูรองใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๕/๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๐๘ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ผูรองเห็นวา คาํวินจิฉยัที ่๑๖/๒๕๔๕ ของศาลรฐัธรรมนญูทีว่นิจิฉยัวาพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
ขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓๐ น้ัน เปนการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเน่ืองจาก
ปจจุบันไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐ มีหลักการเชนเดิม แตมีการเพิ่มเติมคําวา “ความพิการ” ไวในมาตรา ๓๐ วรรคสาม
ซึ่งไมมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มากอน ดังน้ัน
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญดงักลาวไมผกูพนัผูรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ผูรอง
จึงสามารถรับเรื่องรองเรียนนี้ไวพิจารณาตอไปได และเห็นวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) ที่บัญญัติวา “...หรือมีกาย
หรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ...” นั้น เปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสใหมีการใช
ดลุพนิจิอยางกวางขวางโดยการอางเหตุความเหมาะสม ซึง่อาจเปนบทบัญญตัทิีเ่ปดโอกาสใหมกีาร
ใชดุลพินิจและเกิดความไมเปนธรรมตอผูสมัครบางคนเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง
ความพิการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูรองเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) มีปญหา
เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
หรือไม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ วา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ไดบัญญัติ
ขอความวา “ความพิการ” เพิ่มเติม อันเปนหลักการสําคัญที่มุงหมายมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองความพิการ เมื่อผูรองเสนอเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ ่ง (๑๐) มีป ญหาเก ี ่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เฉพาะหลักการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งความพกิารตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม จงึเปนเรือ่งหรอืประเดน็
ที่ศาลรัฐธรรมนูญไมเคยพิจารณาวินิจฉัยมากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ และกรณีเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉยั

P107-118.indd   108 18/9/2555   9:46:33



๑๐๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
วรรคสาม บัญญัติใหการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได โดยไดเพิ่มหลักการใหมที่สําคัญในการคุมครอง
คนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องของ
“ความพิการ” เนือ่งมาจากความพิการมิไดอยูในกลุม “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึ่งเปนการมอง
คนพิการวาเปนผูปวยที่ผิดปกติและตองไดรับการดูแล แตในระดับสากลยอมรับกันวาความพิการ
เปนผลจากความสัมพันธระหวางคนพิการกับสภาพแวดลอมทางสังคมทีม่ิไดเอือ้อํานวยใหคนพิการ
ใชชีวิตแบบคนปกติท่ัวไปได และควรใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดลอม
ทีเ่ปนอปุสรรคตอคนพิการ เพือ่ใหคนพิการเขาถึงปจจัยพืน้ฐานอยางเทาเทยีมและสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเปนปกติสุขเชนบุคคลทั่วไป
   ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที ่๑๖/๒๕๔๕ วา พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แลว ประเทศไทย
ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลบังคับใหประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไวในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนมาและ
อนุสัญญาดังกลาวมีการกลาวถึงลักษณะ “ความพิการ” และขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแหงความพิการ” ไว ประเทศไทยจึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญา
ขอ ๔ ที่ตองออกมาตรการทางกฎหมายและดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแกไขหรือ
ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบจารีตประเพณีและทางปฏิบัติที ่มีอยูซึง่กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
ตอคนพิการ และในอนุสัญญา ขอ ๕ ความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ ไดกําหนดใหรัฐภาคี
หามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแหงความพิการ และประกันใหคนพิการไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทยีมและมปีระสทิธผิลจากการเลอืกปฏบิตัดิวยเหตท้ัุงปวง ซ่ึงสอดคลองกบั
ความหมายของ “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีม่ีเจตนารมณในการคุมครองคนพิการเพือ่มิใหมีการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรม
เพราะเหตสุภาพทางกายหรอืสุขภาพ รวมท้ังใหคนพกิารมสีทิธไิดรบัสิ่งอาํนวยความสะดวกอนัเปน
สาธารณะและความชวยเหลอือ่ืนจากรฐั ตลอดจนใหรฐัตองสงเคราะหคนพกิารใหมคุีณภาพชวีติที่ดี
และพึ่งตนเองได โดยมีผลบังคับใชทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ใหผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษเพ่ือบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม “...มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการตุลาการ...” นั้น คําวา 
“กายหรือจิตใจไมเหมาะสม” อยูในกรอบความหมายของคําวา “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติ
สงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่สอดคลองกบัอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร
ของสหประชาชาติ โดยมีลักษณะเปนการกําหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไมเหมาะสมที่จะเปน
ขาราชการตุลาการไวอยางกวางขวางไมมขีอบเขตท่ีชดัเจน นาํไปสูการใชดลุพนิจิท่ีสงผลใหเกดิการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมไดในที่สุด ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนใชบังคับกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติบางมาตราแหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จึงไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่รัฐธรรมนูญไดมุงคุมครองคนพิการใหไดรับสิทธิและ
ความเสมอภาคเทาเทยีมกบับคุคลโดยทัว่ไปไมวาจะเปนเรือ่งของการศึกษาการทาํงาน และการประกอบ 
อาชีพ บทบัญญัติมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปดโอกาสใหมีการใช
ดุลพินิจกวางขวางเกินความจําเปนอันอาจจะสงผลใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการได 
การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการไวในข้ันตอนการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนขาราชการตุลาการโดยใหเปนดุลพินิจ
ของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะใหมสีทิธสิมคัรสอบคัดเลือกเปนขาราชการ
ตุลาการหรือไมนั้น เปนการตัดสิทธิคนพิการตั้งแตตน โดยไมเปดโอกาสใหคนพิการสามารถสอบ
คัดเลือกไดอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป และไมมีโอกาสแสดงความรูความสามารถอยางแทจริง
ทีเ่ก่ียวของกับตาํแหนงงานนัน้เสยีกอน ทัง้ภารกจิหลกัตามอาํนาจหนาทีข่องผูพพิากษาศาลยตุธิรรม
คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและตองนั่ง
พิจารณาโดยครบองคคณะ ความพิการจึงมิไดเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูจะเปนขาราชการ
ตุลาการ ที่จะมีผลตอการใหความเปนธรรมแกคูความหรือผูเกี่ยวของ ดังนั้นการที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในสวนที่
บัญญัติใหผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ” จึงขัดตอสิทธิของคนพิการ
ในการเขาทํางานบนพ้ืนฐานที่เทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติ และเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)เฉพาะในสวนที่
บัญญัติวา “...มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการตุลาการ...” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐ วรรคสาม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เร่ือง  คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

    พลเอก สมเจตน  บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑
    นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ ที่ ๒ นายวิรัตน  กัลยาศิริ ที่ ๓
    นายวรินทร  เทียมจรัส ที่ ๔ และนายบวร  ยสินทร กับคณะ ที่ ๕  ผูรอง
ระหวาง
    ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ที่ ๑ คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ พรรคเพื่อไทย ที่ ๓
    พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ๔ นายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ ที่ ๕
    และนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ ที่ ๖    ผูถูกรอง 
  
   โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ไดกําหนดใหญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึง่ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยู
ของทัง้สองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้จํานวนไมนอยกวาหาหมืน่คนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย และใหกระบวนการพิจารณาญัตติดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเชนเดียวกัน
   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ไดมีการเสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที ่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที ่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับไดแก
   ๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งนายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ
   ๒. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผูเสนอ
   ๓. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๑๒ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ทั้งสามฉบับดังกลาวขางตนมีหลักการและเหตุผลในทํานองเดียวกัน กลาวคือ กําหนดใหมีสภา
รางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน และสมาชิกที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา
ซึ่งผานกระบวนการคัดเลือกจากสภาสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒๒ คน ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญ
ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
และตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเม่ือสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง
รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
จัดการใหมีการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ กรณีที่ประชาชนออกเสียงประชามติใหเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญใหประธานรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
   เม่ือวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติรับหลักการราง
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่..) พทุธศกัราช .... ทัง้สามฉบบั เปนจาํนวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ เปนหลักในการพิจารณา โดยมีกําหนด
การแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน  
   ตอมาเม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหท่ีประชุมรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
   ตอมาวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบราง และเม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแลว ประธานรัฐสภาไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) กําหนดวา
เมื่อการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
วาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวจึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ตอไป ซึ่งกําหนดสิบหาวันดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   ตอมากอนที่ รั ฐสภาจะพิจารณาลงมติ ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวาระที่สาม ไดมีผูยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ กรณีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๕ คํารอง ดังตอไปนี้
   ๑. พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ 
   ๒. นายวันธงชัย ชํานาญกิจ 
   ๓. นายวิรัตน กัลยาศิริ 
   ๔. นายวรินทร เทียมจรัส และ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

   ๕. นายบวร ยสินทร กับคณะ 
   วนัที ่๑ มิถนุายน ๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนูญไดมีหนังสอืท่ี ศร ๐๐๐๖/๔๔๐ ลงวนัท่ี ๑ มิถนุายน 
๒๕๕๕ ถึงประธานรัฐสภา เรื ่องแจงคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ความวา ตามทีไ่ดมีคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั ่งไปยัง
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหแจงประธานรัฐสภาใหรอการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 
   ตอมาในการประชุมรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๑๕ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัศกุรท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ประธานรัฐสภาไดแจงตอทีป่ระชุมวา ตามที่ไดมีผูยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วา การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงจะมีผลใหเปนการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ฉบับ เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งรับคํารองดังกลาวไวพจิารณาวินิจฉัยแลว 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๖๔ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพจิารณาและการทํา
คาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสัง่ใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แจงประธานรัฐสภาใหรอการดาํเนินการเกีย่วกับการแกไขเพิม่รัฐธรรมนูญไวกอน จนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
   ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที ่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติขอใหรัฐสภามีมติพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคส่ี และมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ ญัตติขอใหรัฐสภาลงมติวา คําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตอรัฐสภา
หรือไม ภายหลังทีป่ระชุมรัฐสภาไดอภิปรายแลว ไดลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   ตอมาวนัศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัท่ี ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๘ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
   พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ นายวิรัตน  กัลยาศิริ 
นายวรินทร  เทียมจรัส นายบวร  ยสินธร กับคณะ ยืน่คํารองรวมหาคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๑๔ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คํารองทั้งหามีประเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน
จงึมีคาํส่ังใหรวมการพิจารณาคด ีเรือ่งพจิารณาที ่๑๘/๒๕๕๕  เร่ืองพจิารณาที ่๑๙/๒๕๕๕ เรือ่งพจิารณา 
ที่  ๒๐/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕ และเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕ เขาดวยกันเพื่อประโยชน 
ในการดาํเนนิกระบวนพจิารณา โดยใหเรยีกพลเอก สมเจตน  บญุถนอม กบัคณะ ผูรองที ่๑ นายวนัธงชยั  
ชํานาญกิจ ผูรองที่ ๒ นายวิรัตน  กัลยาศิริ  ผูรองที่ ๓ นายวรินทร  เทียมจรัส ผูรองที่ ๔ และนายบวร  
ยสินธร กับคณะ ผูรองที่ ๕ และใหเรียกประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ คณะรัฐมนตรี
ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ พรรคชาติไทยพัฒนา ผูถูกรองที่ ๔ นายสุนัย จุลพงศธร
กับคณะ ผูถกูรองที่ ๕ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ ผูถูกรองที่  ๖

๒. ประเดน็พิจารณาเบื้องตน
    คํารองของผูรองทั้งหาตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘  หรือไม
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง มีสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทาน้ัน หาไดตัดสิทธิของผูรอง
ที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม เมื่อผูรองไดเคยเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
แลวยังไมไดผลเปนที่พอใจ จึงชอบท่ีจะใชสิทธิประการท่ีสองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหรับคํารองท้ังหานี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๖๘ หรือไม  
   มีประเด็นที่พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในขอกฎหมายวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูรองท้ังหาไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคสอง ไดหรือไม
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทําดังกลาวได แมผูรองไดเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรอง
ที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได อันเปนการสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๙ 
ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ทีเ่ปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี”้ เนื่องจากการ
ทีศ่าลรัฐธรรมนูญจะมคีําสั ่งใหเลิกการกระทําทีอ่าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลังดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะ
มีคาํวนิจิฉยัสั่งใหเลกิการกระทาํนั้นได หาไมแลวคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
นี้ก็จะพนวิสัย ไมสามารถใชบังคับได ทั้งสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิใหถูกลมลาง โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไว
ลวงหนา เพือ่จะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั ่งการใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตราย
ตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได เพราะหากปลอยใหเกิดการ
กระทําทีเ่ปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลวยอมสุดวิสัย
ทีจ่ะแกไขใหกลับคืนดีไดเชนนี้แลว ประชาชนผูทราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ยอมสามารถ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตานการกระทํานั้นได
โดยสันติวิธี
   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทัง้การ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะให
ประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญ
ยิง่กวาเรื ่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิเสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาล
รฐัธรรมนูญ จงึตองตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพือ่ใหชนชาวไทย
และศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการกระทําทีอ่าจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง 
เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว
   กรณีอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แลว แตยังไมมีคําสั่ง
ประการใดจากอัยการสูงสุด หากปลอยใหกระบวนการลงมติในวาระที่สามลุลวงไปแลว แมตอมา
อัยการสูงสุดจะยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวนัน้เปนไปโดยมชิอบดวยมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใหเลกิการกระทํานั้น กจ็ะไมสามารถบงัคบั
ตามคําวินิจฉัยในทางใดไดอีก รวมทั้งไมอาจยอนคืนแกไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวได
   ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
วรรคสอง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ประเด็นท่ีสอง  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวา
มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมือง
การปกครอง เมื่อองคกรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจท่ีไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกรัฐธรรมนูญ
นัน้เหมือนการใชอาํนาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรับประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
   การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการที่ไดผาน
การลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับ
ยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนินการ
ดังกลาวนี้ไดซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
   ประเด็นที่สาม  การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม  
   พิจารณาแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพ่ือตองการให
มีวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเปนรายมาตราเพ่ือปฏิรูปการเมืองและปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองข้ึนใหมใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไวเพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหาจากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหา
อยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเน่ืองในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ท่ีมาจากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙๑ เพื่อใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกําหนด

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สอง
และกําลังเขาสู การลงมติในวาระที่สาม จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมีขอเท็จจริง
เพียงพอที่จะถือไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ดังที่ผูรองกลาวอาง อีกทั้งขั้นตอนการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ
ยังมิไดเปนรูปธรรม การกลาวอางของผูรองจึงเปนการคาดการณลวงหนาซึ่งยังไมปรากฏผลประการ
ใด และยิง่เมือ่พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งถือเปนขอจํากัด
ของการแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไว
อยางชัดแจงในการแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญวา “ญัตติขอแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญทีม่ ีผลเปน
การเปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ
เปลีย่นแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ใหเหตุผลวา “จะยังคงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป” และในบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ก็ยังบัญญัติคุมกันเพื่อรับรองการรางรัฐธรรมนูญทีจ่ะไมกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงรัฐวา “รางรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติ
ในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได” และหากรางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหา
ดังกลาว “ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป” ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหก
   อยางไรก็ตาม หากสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญทีม่ีลักษณะเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลง
รูปของรัฐ หรือเปลี ่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยแลว ทัง้ประธาน
รัฐสภาและรัฐสภาก็มีอํานาจยับยัง้ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไปได รวมทัง้หากบุคคลใดทราบวา
มีการกระทําเพื ่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี ้ ผู ทราบการกระทําดังกลาวก็ยังมีสิทธิเสนอเรื ่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวในทุกชวง
เหตุการณทีบุ่คคลนัน้ทราบตราบเทาทีร่ัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ยังมีผลใชบังคับ ประการสําคัญ
เมือ่พิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจาก
ฝายผูถูกรอง อาทิ นายสมศักดิ ์  เกียรติสุรนนท ประธานรัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ผูแทน
คณะรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ ผูแทนพรรคเพื่อไทย นายชุมพล  ศิลปอาชา ผูแทนพรรค
ชาติไทยพัฒนา และนายภราดร  ปริศนานันทกุล ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณในการดําเนินการ
เพื ่อใหมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวา มิไดมีเจตนารมณทีจ่ะกระทําการเพื ่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ีและผูถูกรอง
ทัง้หมดยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั ่นวา จะดํารงคงไวซึ ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวา การกระทําของผูถูกรองท้ังหกเปนการ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด ขอกลาวอางทั้งหมดจึงคงเปนเพียงการคาดการณ หรือเปน
ความหวงใยตอสถาบันพระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งยังหางไกลตอการท่ีจะเกิดเหตุตามท่ีกลาวอาง ขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึนจึงยังไมพอฟงไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองทั้งหกจึงฟงไมไดวามี
เจตนาลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนญูนี ้ ตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารองในประเด็นนี้  
   ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม
   เมื่อไดวินิจฉัยเปนดังนี้แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นที่สี่อีกตอไป

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงใหยกคํารองทั้งหาคํารอง  

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ
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บทนํา
 ตามที่ศาลรฐัธรรมนญูไดมีคาํวินิจฉยัท่ี ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พทุธศักราช 
๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วากรณีที่มีการยื่นญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี ้หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม ซึ่งคําวินิจฉัยมีทั้งหมดสี่ประเด็น คือ 
 ประเด็นทีห่น่ึง ศาลรฐัธรรมนูญมอํีานาจรบัคาํรองไวพจิารณาวินิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
หรือไม ปรากฏผลการลงมติเสียงขางมาก ๗ ตอ ๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
 ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเตมิ
โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับไดหรือไม ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม 
แตการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูโดยการยกรางใหมท้ังฉบบัยังไมสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๙๑ เนือ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควร
จะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม หรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปน
ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ะดําเนินการดังกลาวน้ีได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
 ประเดน็ที่สาม การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๙๑ ตามญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... 
ถอืเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญูนี้

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา 
การกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
 ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา กรณีไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้            
 คําวินิจฉัยดังกลาวแมวาจะทําใหสถานการณทางการเมืองท่ีตึงเครียดผอนคลายลงในระดับหนึ่ง
แตก็ไดกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมาอยางกวางขวางถึงผลของคําวินิจฉัยดังกลาววารัฐสภา
ควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) 
พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม ดังน้ัน คอลัมน คมความคิด   
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเร่ือง “สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๒. เหตุแหงการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไวโดยชัดแจง 
โดยปริยายหรอืโดยคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยอมไดรบัความคุมครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตรี 
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการที่รัฐธรรมนูญไดรบัรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อ
ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง จึงไดบัญญัติขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว ๒ กรณี คือ
 ๒.๑ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ
การปกครองท่ีประเทศไทยยึดถือเปนหลักในการปกครองประเทศ โดยไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ดังนั้น หากมีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
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เชน การใชเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๕ ในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมอืงแลวใชกลไกของ
พรรคการเมืองในการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการปกครองจากระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเปนประมุข หรือเปลี่ยนไป
เปนการปกครองระบอบเผดจ็การ เปนตน กรณีดงักลาวถอืเปนการใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.๒ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทีเ่คยเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ การทําการปฏิวัติ 
รัฐประหาร ยึดอํานาจจากฝายบริหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น
และจัดใหมีการเลือกตั้ง นํามาสูการจัดตั้งรัฐบาลใหมในการบริหารประเทศ และจบลงดวยการปฏิวัติ 
รฐัประหาร ซึง่นักวชิาการเรยีกวา “วงจรอุบาทว” เพือ่ปองกนัปญหาดงักลาว เมือ่มีการจดัทํารฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง ไดบัญญัติ
ขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๖๓ ซึ ่งมีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
      กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถทีางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เคยมีคดีทีค่ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไว ในกรณีทีพ่รรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวาใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและ
พรรคแผนดนิไทยใหสงผูสมัครรบัเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลกีเลี่ยง
กรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนัน้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหพรรคไทยรกัไทย พรรคแผนดนิไทย และพรรคพฒันาชาตไิทย ถกูอัยการสงูสดุ
ยืน่คํารองรวมสามคํารอง ลงวันที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั ่งยุบพรรค
พฒันาชาตไิทย พรรคแผนดนิไทย และพรรคไทยรกัไทย เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืงวา  
พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) 
นายทะเบยีนพรรคการเมืองจงึแจงตออยัการสงูสดุพรอมดวยหลกัฐานตามหนงัสอืท่ี ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙ 
ลงวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที ่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
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และหนังสือที ่ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๔๙ ตามลาํดบั อยัการสูงสดุพจิารณา
แลวเห็นสมควรใหยืน่คาํรองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมคีาํสัง่ยบุพรรคการเมืองท้ังสามตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙๑ 
      ปรากฏวาในระหวางที่คดีของพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย 
กําลังอยูในข้ันตอนการทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา ไดเกิดวิกฤตการณทางการเมืองข้ึนโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดทําการยึดอํานาจ และ
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญูหรอืเมือ่มปีญหาวากฎหมายใดขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญู ใหเปนอาํนาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดท่ีอยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยู ในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
          ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย 
มีเนื้อหาโดยสรุปวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเขาหลักเกณฑที่ถือไดวาเปนการไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมายหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 
๖๖ (๓) 
      สาํหรบัการกระทําของพรรคพฒันาชาติไทยและพรรคแผนดนิไทยน้ัน เขาหลกัเกณฑทีถ่อืไดวา
เปนการกระทําอนัเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
ตามรฐัธรรมนูญ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) 
ทั้งยังเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓)
            คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพจิารณาแลวเหน็วา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งไมผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง และไมอาจดํารงความเปนพรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและ
จรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมไดอีกตอไป จึงมี

 ๑โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย.  
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

เหตอุนัสมควรยบุพรรคไทยรกัไทย สําหรบัพรรคพฒันาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยน้ัน เปนพรรคการเมอืง
ท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพือ่ประโยชนของผูกอตัง้หรอืคณะกรรมการบรหิารพรรค มิไดมีสภาพความเปนพรรคการเมอืง
อยูเลย จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย
           ดงัน้ัน คาํวนิิจฉัยของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูท่ี ๓-๕/๒๕๕๐ จึงถอืเปนแนวบรรทดัฐานใน
การวนิิจฉัยถงึกรณกีารใชสิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๘  

๓. การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘
 สําหรบัประเดน็การยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๖๘๒ นัน้ กรณดีงักลาว ศาลรฐัธรรมนญู
ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่หสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ะใชสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดโดยใหมีสิทธิสองประการ คือ 
 ประการที่หน่ึง เสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุตรวจสอบขอเทจ็จรงิและยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู 
 ประการทีส่อง สามารถย่ืนคาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัสั่งการใหเลกิการกระทาํดงักลาวได 
 โดยศาลรฐัธรรมนญูไดใหเหตผุลวา เพราะอาํนาจหนาท่ีในการตรวจสอบและวนิจิฉยัสั่งการในกรณี
ทีผู่รองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี ้ เปนอํานาจหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญ 
อัยการสงูสดุเพยีงแตมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจรงิเบื้องตน และยื่นคาํรองขอตอศาลรฐัธรรมนญูไดเทาน้ัน 
หาไดตดัสทิธขิองผูรองที่จะยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญโดยตรงไม แมผูรองไดเสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุ
ตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรองที่จะใชสิทธิในประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได เห็นวา
การแปลความดังกลาวนีจ้ะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
เปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บญัญัติไวในมาตรา ๖๙ ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตาน
โดยสนัตวิธิซีึง่การกระทาํใด ๆ  ท่ีเปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิีการซึ่งมไิด
เปนไปตามวถิทีางที่บญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูนี”้ เนื่องจากการที่ศาลรฐัธรรมนญูจะมคีาํสั่งใหเลิกการกระทาํ
ทีอ่าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนูญ หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลัง

 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา
 “มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได
 ในกรณีท่ีบุคคลหรอืพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดงักลาวยอมมีสทิธเิสนอเรือ่งใหอยัการสงูสดุ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทําน้ันได หาไมแลว       
คาํวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี ้กจ็ะพนวสิยั ไมสามารถใชบงัคบัได ทัง้สทิธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
เขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง 
โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนาเพ่ือจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได 
เพราะหากปลอยใหเกดิการกระทาํทีเ่ปนภยัรายแรงตอรฐัธรรมนญูและระบอบการปกครองตามรฐัธรรมนญู
ขึน้แลวยอมสดุวสิยัทีจ่ะแกไขใหกลบัคืนดไีด เชนนีแ้ลว ประชาชนผูทราบเหตตุามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตาน
การกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
 เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุ งหมายลงโทษทางอาญา หรือลงโทษ
ทางรัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทาน้ัน แตยังหมายถึงการส่ังใหเลิกการกระทําที่มิชอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง เสียกอนท่ีการกระทํานัน้จะบังเกิดผล การมีอยูของมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนไปเพื่อรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนญู
ไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ความมุงหมายของ
รัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากที่ถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่จะตองยึดถือไวเปนสําคัญ
ยิง่กวาเจตนารมณของผูรางรฐัธรรมนญู ซึง่แมจะถอืเปนเครือ่งมอืชวยคนหาเจตนารมณของรฐัธรรมนญู
ได แตความเหน็ของผูรางรฐัธรรมนญูคนใดคนหนึง่ก็มใิชเจตนารมณทัง้หมดของรฐัธรรมนญู อยางไรกต็าม
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทัง้การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา
สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยู ที่การจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีเปนสําคัญยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิ
เสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทาง
ของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบ
การกระทําที่อาจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาว
 หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาผูทราบการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง มีสิทธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในทาง
วิชาการวาคําวินิจฉัยดังกลาวเปนการแปลความที่เกินเลยไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม 
โดยมีการหยิบยกเอาขอเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีเนื้อหาในทํานองเดียวกันมาเทียบเคียง คือ 
คําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจในการ
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แสดงความคิดเห็น จึงขอนําเสนอขอเท็จจริงทีเ่กิดขึ ้นในระหวางการไตสวนพยานฝายผูถูกรอง
เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางนายวสนัต สรอยพสิทุธิ์ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ กบั นายโภคนิ 
พลกุล พยานฝายผูถูกรอง กับขอเท็จจริงในคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ในกรณีทีน่ายสุรพงษ 
โตวิจักษชัยกุล ยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตยมานําเสนอ ดังนี้ 
 ในการไตสวนพยานฝายผูถกูรอง เมือ่วนัที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวสนัต สรอยพสิทุธิ์ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนญู ไดสอบถามนายโภคนิ พลกลุ ตอกรณท่ีีนายโภคนิฯ อางวา ศาลรฐัธรรมนูญเคยมคํีาสัง่
เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ไมรับคํารองขอใหยุบพรรคประชาธิปตยตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขอหาลมลางการปกครอง เพราะตองผานการพิจารณา
ของอัยการสูงสุดมากอน ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับกรณีตามมาตรา ๖๘ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 นายวสันตฯ : ในฐานะเปนอดีตตุลาการมากอนรูหรือไมวาแตกตางกันอยางไร 
 นายโภคนิฯ : ขอตรวจสอบอานกอน (เจาหนาที่ของศาลรฐัธรรมนูญนําเอกสารดงักลาวไปใหนาย
โภคินฯ อาน)
 นายวสันตฯ : ขอกฎหมายถาเราเหน็ไมตรงกนัไมมใีครวาอะไร แตขอมลูตองตรงกัน สาํหรบักรณี
ดงักลาว ขอช้ีแจงวาในครั้งนั้น นายสรุพงษฯ ไดย่ืนตรงขอใหยุบพรรคประชาธิปตยเลยทนัท ีถอืเปนการ
ขามขั้นตอน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ทีน่ายสุรพงษฯ ไดใช
เพื่อยืน่คํารองนั้นกําหนดไวตองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพรรคการเมืองใด ยกเลิกการกระทํา
การลมลางการปกครองกอนถงึจะคอยพจิารณายุบพรรคการเมอืง อยู ๆ  มาย่ืนใหยุบพรรคเลย โดยไมมี
การขอใหหามการกระทํากอน เหมือนกบัอยู ๆ  ไมไดฟองใครเพื่อใหลงโทษจาํคกุเลยแตขอใหรบิของกลาง 
มันเปนไปไมไดอยูในตวั ขอใหทําความเขาใจกันใหถกูตอง สวนเรื่องความเหน็ตางกันไมมีใครทะเลาะกนั 
 นายโภคินฯ : ตรงนี้เปนความเห็นสวนตัว ไมไดเห็นคํารองที่นายสุรพงษฯ ยื่น แตในคําสั่งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดระบุวาตองผานการพิจารณาของอัยการสูงสุดกอน 
 นายวสันตฯ : ความเห็นนั้นเปนการลอกขอความของมาตรา ๖๓ วรรคสอง ลงมาเทานั้น แตศาล
ไมไดชี้วาตองไปผานอัยการสูงสุดกอนเสมอไปแตอยางใด     
 ในลําดับตอไปเปนขอเท็จจริงของคดีตามคําสั่งเรื่องพิจารณาที ่๑๒/๒๕๔๙ โดยผูรองในคดีนี้
คือ นายสุรพงษ ฯ ไดยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั ่งยุบพรรคประชาธิปตย โดยอางวา
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย ไดเสนอแนะให พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี
ในขณะนัน้ นาํคณะรฐัมนตรลีาออกทัง้คณะ และให พ.ต.ท. ทกัษณิ ฯ กราบบงัคมทลูขอนายกรฐัมนตรี
พระราชทาน โดยอาศยัความตามมาตรา ๗ แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
อันถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิธีการทีบ่ัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั ่งเรื ่องพิจารณาที ่ ๑๒/๒๕๔๙ วา 
“ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ มิไดบัญญัติใหผู รองมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหยุบพรรคการเมอืงไดโดยตรง แตจะตองดําเนนิการตามมาตรา ๖๓ 
วรรคสอง โดยเสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุตรวจสอบขอเท็จจรงิและย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญู กรณี
ตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยใหได”
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๔. การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙๑ เปนการกระทาํอนัตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
 สาํหรับปญหานี ้ ในคาํวินจิฉยัที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัวา การแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพื่อตองการใหมีวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้น
เปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมือง และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมเพื่อใหมีเสถียรภาพ
และประสทิธิภาพยิง่ขึน้ และเปนอํานาจทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ใหไว
เพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหา
จากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเน่ือง
ในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ที่มาจากการแกไข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพือ่ใหมสีภารางรฐัธรรมนูญมาทาํหนาทีจ่ดัทาํรางรฐัธรรมนูญฉบับใหม 
และกําหนดกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระ
ทีส่อง และกาํลงัจะเขาสูการลงมติในวาระทีส่าม จงึเหน็ไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมขีอเทจ็จรงิเพยีงพอ
ที่จะถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ อกีทัง้ขัน้ตอนการจัดตัง้สภารางรฐัธรรมนูญยงัมไิดเปนรปูธรรม การกลาวอางของผูรอง
จงึเปนการคาดการณลวงหนาซ่ึงยงัไมปรากฏผลประการใด และยิง่เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึง่ถอืเปนขอจาํกัดของการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัไิวอยางชัดแจงในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญวา “ญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนูญทีม่ผีลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐัจะเสนอมไิด” ประกอบกบับนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบรางรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ..) พทุธศกัราช .... ใหเหตผุลวา “จะยงัคงรกัษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอด” และเม่ือพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
บันทึกยืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจากฝายผูถูกรอง ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณ
ในการดาํเนนิการเพือ่ใหมกีารจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมวา มไิดมเีจตนารมณทีจ่ะกระทาํเพือ่ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรอง
ยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวาจะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม พิจารณาแลวจึงเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูถูกรอง
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขตามรฐัธรรมนญูนี้ 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง แตอยางใด
 อยางไรก็ตาม อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 
เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง 
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เมือ่องคกรทีถู่กจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมได
ท่ีจะใหองคกรนั้นใชอํานาจท่ีไดรบัมอบมาจากรฐัธรรมนูญน้ันเองกลบัไปแกไขรฐัธรรมนูญน้ันเหมือนการ
ใชอาํนาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรบัประเทศไทยเปนประเทศทีป่กครองดวยระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลักความเปน
กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญทีร่ัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลีย่นแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
 และโดยเฉพาะการตรารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการ
ท่ีผานการลงประชามตโิดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธปิไตย ประชาชนจงึเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปน
อํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทัง้ฉบับยังไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการ
ลงประชามติของประชาชนก็สมควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได 
ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑          
 
บทสรุป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนท่ี ๑๓  สิทธพิทัิกษรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๘ และ มาตรา ๖๙ นัน้ มเีจตนารมณท่ีสาํคญัในการ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง 
ตลอดจนหลักการทีร่ัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมือง
ของชาติ คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกัน
การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถทีางที่บญัญตัไิว
ในรัฐธรรมนูญในทุกรูปแบบ
 สําหรบัคาํถามที่วารฐัสภาควรจะตองดาํเนินการอยางไรตอไปกับรางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระทีส่าม นั้น 
โดยความเห็นสวนตัวของผูเขียนแลวมีความเห็นวารัฐสภาควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนรายมาตรา เพราะวาเปนวิธีการทีส่อดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ทัง้เปนการชวยใหประเทศประหยัดงบประมาณจํานวนหลาย
พนัลานบาทจากการจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม อีกทั้ง
เปนการสอดคลองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในปจจุบันทีม่ี
ความแตกแยกทางความคิด ทั้งนี้ เพื่อนําพาสังคมไทยใหกาวผานปญหาความขัดแยงทางการเมืองและ
นําสังคมไทยใหกลับคืนสูความสงบรมเย็นตามที่เคยเปนมาในอดีต 
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คําคม

จุลนิติ๑๒๘

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง

       ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได

สาระสําคัญของมาตรา ๒๑๒ วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ
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การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

๑. ความนํา
 จากกรณีทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเปดเผยผลการดําเนินการสํารวจขอมูลปญหาการ
เชาท่ีดนิทํากนิโดยเฉพาะการเชาท่ีนาของชาวนาไทยน้ันพบวา ผูเชานาสวนใหญกาํลงัประสบกบัปญหา
ความเดือดรอนเนื่องจากคาเชานามีอัตราที่สูงขึ้น การถูกเรียกรองผลประโยชนตอบแทนอื่นนอกจาก
คาเชานา และการถูกเรียกทีน่าที่เชาคืนจากผูใหเชา จนทําใหผูเชาทีน่าไมมีทีด่ินทํากิน นอกจากนี้
ยังพบวามีกรณีทีผู่เชานาและผูใหเชานาสมัครใจที่จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเชาทีน่า กลาวคือ พระราชบัญญัติการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
เจตนารมณสําคัญเพื่อเปนการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหเกษตรกรผูเชาทีน่า ดวยการ
กาํหนดใหมีคณะกรรมการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ทําหนาท่ีในการควบคมุและวนิิจฉยัชี้ขาดขอพพิาท
เกี่ยวกบัการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กําหนดสทิธขิองผูเชา กําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า และกาํหนด
เงื่อนไขในการสิน้สุดสัญญาเชา รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษกรณีทีม่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนตน 
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช มาตรการในการควบคุมการเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสภาพปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔” ดังนี้

๒. ประเภทของที่ดินที่อยู ในความควบคุมของกฎหมายการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 พระราชบัญญตัิการเชาทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๖๓ วรรคหนึง่ บัญญัติวา 
“ในกรณีทีก่ารเชาทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใด นอกจากการเชานาเปนชองทางใหเกิด
การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผูเชาโดยไมเปนธรรมจนเกิดความเดือดรอนและเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดใหการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นมีการ
ควบคุมตามพระราชบัญญตันิี้เพื่อขจดัปญหาดงักลาว กใ็หมีอํานาจกระทาํโดยตราเปนพระราชกฤษฎกีา” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวากฎหมายฉบับนี้มุงทีจ่ะควบคุมการเชาทีด่ินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางกวางขวาง โดยใหเปนดุลพินิจของรัฐบาลวาจะเห็นสมควรที่จะเขาไปควบคุม
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การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

โดยการใชอํานาจตราเปนพระราชกฤษฎีกาได แตปรากฏวาปจจุบันยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทอื่น ดังนั้น การเชาที่ดินประเภทที่อยูในความควบคุมของ
กฎหมายจึงมีเพียงที่ดิน ๒ ประเภท ตามมาตรา ๒๑๑ ประกอบกับมาตรา ๒๒๒ เทานั้น คือ ที่ดินที่ใช
ปลูกขาว และที่ดินที่ใชปลูกพืชไร
 โดยคําวา “พืชไร” นั้น หมายความวาเปนพืชประเภทซึ่งตองการนํ้านอยและอายุสั้น หรือ
สามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกไดภายใน ๑๒ เดือน เชน มะละกอ๓ พริก หอม กระเทียม ผักกาด คะนา 
มันเทศ ถั่วลิสง และมันแกว๔ เปนตน
 สวนท่ีดนิท่ีใชทําการเกษตรอยางอื่น เชน สวนผลไม๕ สวนกลวยไม๖ ไรองุน๗ เลี้ยงสตัวนํ้า๘ เปนตน 
แมจะอยูในความหมายของคาํวาเกษตรกรรม ตามมาตรา ๕ แตเม่ือไมใชพชืไร และไมมลีกัษณะเปนการ
ทํานา จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้

 ทัง้นี ้ลักษณะการใชท่ีดนิท่ีจะถอืวาเปนการเชาทาํนาซึง่อยูในขายทีต่องถกูควบคมุตามกฎหมายน้ัน 
ตองเปนการเชาเพื่อใชทํานาทัง้หมดหรือเปนสวนใหญ โดยคําวา “เปนสวนใหญ” นั้น หมายความถึง 
สวนใหญของเนื้อที่ดินสวนที่เชากัน หาใชหมายถึงสวนใหญของเนื้อที่ดินทั้งแปลงแตอยางใดไม เชน ก 
มีที่ดิน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร ให ข เชาเพียง ๖๐ ไร ข ใชทํานา ๕๐ ไร เชนนี้ยอมถือไดวาที่ดินที่เชา
ทั้ง ๖๐ ไร เปนการเชาทํานาที่ถูกควบคุมตามกฎหมายแลว๙ 

๑ คําวา “ทํานา” หมายความวา การเพาะปลูกขาวหรือพืชไร (พระราชบัญญัติการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๒๑).

๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๒ ใหการเชานามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหฟองรองบังคับคดีกันได ทั้งนี้ ไมวาจะมีหลักฐานเปน

หนังสือหรือไมก็ตาม”.
๓ เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๘-๑๔๔๙/๒๕๒๓.
๔  เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๒๓.
๕  ตนฝรั่ง ตนมะมวง และตนมะพราว ลวนเปนพืชทีต่องการนํ้ามากและอายุยืน ไมถือวาเปนพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

๘๐๘/๒๕๓๗).
๖  ตนกลวยไม ไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๔๖/๒๕๓๙). 
๗  องุน เปนพืชที่ตองการนํ้ามาก จึงไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๘/๒๕๓๐).
๘  การเชาทีดิ่นเพื่อขุดบอเลีย้งปลา ถือไมไดวาเปนการเชานาเพื่อปลูกขาวหรือพืชไร จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๗๖/๒๕๓๓ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๐/๒๕๓๘).
๙  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๖/๒๕๒๖.
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๓. การควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ๓.๑ กําหนดระยะเวลาการเชานา มีอยู ๒ ประเภท คือ
  ๑) การเชาแบบถาวร ใหมีกําหนดการเชานาคราวละไมนอยกวา ๖ ป ถาการเชานารายใด
ทีท่าํสญัญากันไวโดยไมมกีําหนดเวลา หรือมแีตตํา่กวา ๖ ป ใหถือวาการเชานารายนั้นมีกําหนดเวลา 
๖ ป นอกจากนี ้กฎหมายยังคุมครองตอไปอีกวา เมื่อสิ้นระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลว ถา
ผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทาํนาในทีน่านัน้ตอไป ใหถือวาไดมกีารเชานานัน้
ตอไปอีกคราวละ ๖ ป๑๐

  ๒) การเชาแบบชั่วคราว เปนกรณีเจาของนาประสงคจะใหมีการเชานาเปนการชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาการเชานาตํ่ากวา ๖ ป ใหเจาของนายืน่คําขอตอ คชก. ตําบล๑๑ ซึ่งให คชก. ตําบล
มีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเชานาเปนการชั่วคราวไดตามความจําเปน โดยมีกําหนดคราวละไมเกิน ๒ ป 
เมื่อปรากฏวา
   (๑) เจาของนาไดทาํนาดวยตนเองมากอนและมีความจําเปนชัว่คราวไมอาจทํานา
ในปตอไปไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ
   (๒) เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการใหเชานาเปนการชั่วคราวนั้นแลว เจาของนาจะตองเขา
ทํานานั้นดวยตนเองตอไป๑๒ 
  ทัง้นี ้การกาํหนดระยะเวลาการเชาดงักลาว ไมวาเปนการเชาแบบถาวร หรอืชั่วคราวกต็าม 
มีผลใหผูเชานาไมอาจยกเลิกการเชานากอนกําหนดได เวนแตจะเขากรณียกเวนที่กฎหมายกําหนด
 ๓.๒ หลักฐานในการเชานา
  การเชานาตามกฎหมาย ไมวาจะมีกําหนดระยะเวลาเชาเทาใด ไมจําเปนตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือแตอยางใด แมการเชานั้นจะทําดวยวาจา สัญญานั้นก็สามารถใชบังคับกันได โดยในกรณี
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ทัง้ผูเชาและผูใหเชาอาจขอให คชก. ตําบล ทําหลักฐานการเชาเปนหนังสือ
ก็ได ถา คชก. ตําบลเห็นวาไดมีการเชากันจริง ก็ใหทําหลักฐานไวเพื่อมอบแกคูกรณี และเก็บไวเปน
หลักฐานแกสวนราชการตอไป๑๓

๑๐  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๖.
๑๑  คชก. ตําบล มีชื่อเต็มวา “คณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล” โดยในตําบลนอกเขตเทศบาล  คชก. 

ตําบล ประกอบดวยกํานันเปนประธาน เกษตรอําเภอหรือผูแทน ทีด่ินอําเภอหรือผูแทน ประมงอําเภอหรือผูแทน ปศุสัตวอําเภอ
หรือผูแทน ผูแทนผูเชา ๔ คน ผูแทนผูใหเชา ๔ คน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการ และใหปลัดอําเภอหรือพัฒนากรอําเภอ 
ซึ่งนายอาํเภอแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานกุาร อนึ่ง ในการพจิารณาเรื่องเกี่ยวกบัการเชาในเขตหมูบานใดใหผูใหญบานแหงหมูบาน
นั้นเปนกรรมการดวย โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงของแตละทองที่ พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคาเชา การชําระคาเชา ระยะเวลาของการเชา ตลอดจนขอพิพาทอื่นหรือคาเสียหายอันเกิดจากการเชาตามคํารองขอของ
ผูเชาหรือผูใหเชา และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใดเพื่อใหเกดิผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๙ (๒) และ
มาตรา ๑๓).

๑๒  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๗.
๑๓  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔.
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 ๓.๓ คาเชานา
  ผูเชานาจะตองชําระคาเชานา ซึ่งอาจเปนผลผลิตเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด 
และรวมถึงประโยชนอืน่ซึ่งมิใชผลผลิต เพื่อตอบแทนการเชา โดยในการคิดคาเชาใหคิดเปนรายป 
ไมเกนิอตัราสูงสุดท่ี คชก. ตําบลกําหนด และในการเรยีกเก็บคาเชานา ใหเรยีกเก็บไดเม่ือถงึเวลาที ่คชก. 
ตําบลกําหนดในแตละป โดยคาํนึงถงึตามความเหมาะสมแหงทองที่และประเภทของพชืหลกั เชน คชก. 
ตําบลอาจประกาศใหเก็บคาเชาไดหลังจากเกี่ยวขาวแลว ๒ เดือน เปนตน

  วิธีเรียกเก็บคาเชานา
  ในการเรียกเก็บคาเชานา ผูใหเชาตองปฏิบัติดังนี้
  (๑) ตองเรียกเก็บในภูมิลําเนาของผูเชานา และ
  (๒) ตองแจงเปนหนงัสือวาจะเรยีกเกบ็คาเชาในวนัใดไปยงัผูเชานาและประธาน คชก. ตาํบล
ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน แตในระหวางทีผู่ใหเชานายังมิไดแจงใหผูเชานาทราบถึงการ
เรียกเก็บคาเชานาจะถือวาผูเชาผิดนัดชําระคาเชามิได๑๔

  การเปลี่ยนอัตราคาเชานา
  คาเชานาซึ่งตกลงกันไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในกรณีตอไปนี้
  (๑) กรณีมีภัยธรรมชาติ
   ในกรณีทีก่ารทํานาในทองที่ใด คชก. ตําบลเห็นวาการทํานาในปใดไมไดผลสมบูรณ
เนื่องจากมีภัยธรรมชาติ เชน เกิดภาวะนํ้าทวม เปนตน คชก. ตําบลจะประกาศใหตําบลนั้นเปนทองที่
ท่ีเสียหายและจะกาํหนดคาเชานาใหลดลงตามสวนแหงความเสยีหาย หรอืงดเก็บคาเชานาสาํหรบัปนัน้
ก็ได 
   แตกฎหมายกใ็หความคุมครองผูใหเชาดวยเชนเดยีวกนั โดยการกาํหนดวา แมนาของ
ผูใหเชาจะอยูในทองที่ทีเ่สียหายตามประกาศของ คชก. ตําบล แตถานานั้นไดรับผลสมบูรณตามปกติ
หรอืเสียหายไมถงึอัตราสวนที่ คชก. ตําบลกําหนด ผูใหเชานาก็อาจรองขอใหเก็บคาเชานาตามปกตไิด๑๕

๑๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๐.
๑๕ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๒.
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  (๒) กรณีทํานาไมไดผลตามปกติ
   ในกรณีที่ปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยที่มิใชความผิดของผูเชานา เชน ฝนแลง
ทําใหผลผลติท่ีไดลดลง เปนตน ถาไดผลผลติตํ่ากวา ๓ ใน ๔ ของผลผลติขั้นสงูท่ี คชก. จงัหวดั๑๖กาํหนดไว 
ใหผูเชาเสียคาเชาลดลงตามสวนของผลผลิตทีไ่ดรับตํ่ากวาผลผลิตขั้นสูงดังกลาว แตถาไดผลผลิต
ตํ่ากวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตขั้นสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได 
   ทั้งนี้ ในกรณีมีการงดเก็บคาเชาเมื่อมีภัยธรรมชาติ หรือไมสามารถเรียกเก็บคาเชา
เนื่องจากมีผลผลิตตํ่ากวา ๑ ใน ๓ นั้น ถาในปถัดมาการทํานาไดผลผลิตบริบูรณ คชก. ตําบลจะเรยีกให
เกบ็คาเชาสงูกวาในอัตราท่ีกาํหนดไวกไ็ด แตจะเพิ่มไดใหไมเกิน ๑ ใน ๕ ของอัตราเชาขั้นสงู๑๗

  (๓) เมื่อมีการปรับปรุงนา 
   เมื่อมีการมปีรบัปรงุนาที่เชาหรอืท่ีใหเชา ไมวาจะเปนการปรบัปรงุดนิ ขดุค ูทําเหมอืงฝาย 
ลาํรางสงนํา้ ทาํนบ หรือคันกัน้นํา้ ปราบถาง จัดระบบพืน้ที ่ขุดถอนตอหรือการปรับปรุงอยางอื่น
เพื่อใหเปนประโยชนแกการทํานามากขึ้นหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํานา (แมจะเปนไปเพื่อประโยชน
แกเจาของนาอื่น หรือเปนหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม) ผูเชานาหรือผูใหเชานาซึ่งเปนผูกระทําการ
ดังกลาวอาจยืน่คาํรองตอ คชก. ตาํบลเพือ่ขอเงนิหรอืผลประโยชนชดเชยการลงทนุท่ีตนไดใชจายไปได๑๘ 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
   ก. กรณีที่ผูใหเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุงนา
    ถา คชก. ตําบลเห็นวาการปรับปรุงนาเปนเหตุใหผูเชานาไดผลประโยชนมากขึ้น
กวาเดิม ให คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหปรับปรุงคาเชานาหรือกําหนดเงินคาชดเชยการลงทุนใหแก
ผูใหเชานาตามสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเชานาไดรับจากการปรับปรุง๑๙

   ข. กรณีที่ผูเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุง
    กาํหนดใหผลผลติหรอืผลประโยชนท่ีไดรบัเพิ่มขึ้นจากการปรบัปรงุน้ันตกเปนของ
ผูเชานาตลอดระยะเวลาการเชาที่เหลอือยู และหากผูเชานาตองขาดจากการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะ
เวลาการเชานาดวยเหตผุลใด ๆ  กด็ี ใหผูใหเชาชดเชยการลงทนุปรบัปรงุนาดงักลาวใหแกผูเชานาตามที่ 
คชก. ตําบลวินิจฉัย๒๐

๑๖ คชก. จังหวัด มีชื่อเรียกเต็มวา “คณะกรรมการการเชาที่ดินเพือ่เกษตรกรรมประจําจังหวัด” โดยในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด 
ปศสัุตวจงัหวดั และเจาพนกังานที่ดนิจงัหวดั ผูแทนผูเชาประจาํจงัหวดั ๔ คน ผูแทนผูใหเชาประจาํจงัหวดั ๔ คน ซึ่งผูวาราชการจงัหวดั
แตงตัง้เปนกรรมการ และใหจาจงัหวดัเปนกรรมการ และเลขานกุาร ในจงัหวดัใดไมมีประมงจงัหวดัหรอืปศสุตัวจงัหวดั ใหผูวาราชการ
จังหวัด แตงตั้งขาราชการที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นเปนกรรมการแทน (มาตรา ๗ (๒)) โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการวางระเบียบ
การกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงสําหรับเปนแนวปฏิบัติของ คชก. ตําบล กําหนดผลผลิตหรือรายไดขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรมแตละ
ประเภทที่นิยมทําในจังหวัดตามการจําแนกคุณภาพของที่ดินหรือนํ้าสําหรับเปนหลักในการคํานวณอัตราคาเชาขั้นสูงของ คชก. ตําบล 
กาํหนดทองท่ีท่ีหามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิหรอืการอนรุกัษดนิและนํ้า พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๘).

๑๗ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔.
๑๘ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘.
๑๙ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๙.
๒๐ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๐.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๓๔

การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

 ๓.๔ การคุมครองผูเชานา
  กฎหมายกาํหนดใหผูใหเชานาจะไดผลตอบแทนจากการใหเชานาแตเพยีงประการเดียว คือ 
“คาเชา” และตองเรยีกเกบ็เม่ือเสรจ็ฤดกูารทํานาแลวเทาน้ัน นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดหามมใิห
ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
  (๑) กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอนัเปนการขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระคาเชานา
กอนเวลาที่ คชก. ตําบลใหเรียกเก็บไดตามกฎหมายนี้
  (๒) เรยีกเกบ็เงนิมัดจาํ หรอืเงนิกินเปลา หรอืทรพัยสนิ หรอืประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก
คาเชานาที่เรียกเก็บตามกฎหมายนี้
  (๓) ใหผูเชานาตองมีหนาที่ หรือรับภาระอื่นเกินกวาหนาที่ตามกฎหมายที่ผูเชานาจําตอง
มีหนาที่หรือรับภาระ หรือ
  (๔) ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาทีเ่ชาลดนอยกวาทีก่ําหนดไวในการเชานาหรือนอย
กวาสิทธิที่ผูเชานามีอยูตามกฎหมาย๒๑

 ๓.๕ สิทธิของผูเชานา
  ๑) สิทธิปลูกขาวหรือพืชไร
   ในฤดูการทํานา ผูเชานายอมมีสิทธิปลูกขาวหรือพืชไร แตผูเชานาจะปลูกพืชประเภท
ที ่คชก. จงัหวัดไดประกาศหามปลูกไมได ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกิจหรอืเพือ่อนุรกัษท่ีดนิและ
นํ้า
   โดยในการปลูกขาวหรือพืชไรผูใหเชานาจะมีขอจํากัดใหผูเชานาปลูกขาวหรือพืชไร
อยางใดเปนการเฉพาะไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล๒๒

  ๒) สิทธิทําประโยชนอยางอื่นในที่นา
   ในการเชานานัน้ ผูเชานาสามารถทีจ่ะใชทีน่านั้นเพื่อประโยชนอยางอื่นนอกจากการ
ทํานาตามปกติ โดยไมตองเสียคาเชาเพิ่มเติมแตอยางใด ในกรณีดังตอไปนี้

๒๑ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๒.
๒๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๕.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๓๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

   - ปลูกพืชอายุสั้นอื่น ๆ ในนาที่เชาได
   - ใชนาที่เชาบางสวนทาํสวนครวั เลี้ยงสตัว เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า หรอืการปลกูไมยืนตนได 
แตตองไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก๒๓ เชน ผูเชาจะใชนา
ที่เชาทั้งหมดไปขุดบอเลี้ยงปลาไมได เปนตน
  ๓) สิทธิเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา
   กฎหมายกําหนดใหการเชานายอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา 
โดยใหผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอผูเชานา๒๔ ดังนั้น แมผูใหเชานาจะโอนที่นา
ใหแกบุคคลอื่นไปแลวก็ตาม สัญญาเชานาก็ยงัคงใชไดอยูตอไป และถือวาเจาของที่นาคนใหมเปนผูให
เชาที่นานั้นดวย
   ขอสังเกต
   กรณีการรบัโอนที่นาโดยการซื้อมาจากการขายทอดตลาดของเจาพนกังานบงัคบัคดน้ัีน 
เมื่อไมมีกฎหมายใดบัญญัติวาจะไมตองรับภาระผูกพันที่มีเหนือทรัพยนั้น ผูรับโอนจึงตองรับไปทั้งสิทธิ
และหนาที่ของผูโอนคือเจาของเดิมที่มีตอผูเชาดวยเชนกัน๒๕

  ๔) สิทธิในการเชานายอมตกทอดแกทายาทเมื่อผูเชานาตาย
   ในกรณท่ีีผูเชานาถงึแกความตาย กฎหมายไดกาํหนดใหสามภีรรยา บพุการ ี(พอ แม ปู ยา 
ตา ยาย) ผูสืบสันดานหรือญาติสนิทของผูเชานา ซึ่งเปนผูทีม่ีประโยชนไดเสียเก่ียวกับการทํานานั้น 
มีสิทธิแสดงความจํานงขอเชานาตอผูใหเชานาหรือผูแทนผูใหเชานาหรือ คชก. ตําบลภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันทีผู่เชานาถึงแกความตาย และเมื่อบุคคลดังกลาวไดแสดงความจํานงแลวใหถือวาผูนั้นเปน
ผูเชานาสืบตอไป
   แตในกรณีทีม่ีบุคคลหลายรายแสดงความจํานง และไมสามารถตกลงกันได ใหเปน
อํานาจ คชก. ตําบลวินิจฉัยชี้ขาด๒๖

  ๕)  สิทธิในการซื้อที่นาที่เชากอนคนอื่น
   เพื่อเปนการชวยเหลอืใหผูเชานาไดมโีอกาสซื้อนาเปนของตนเองได กฎหมายไดกาํหนด
ใหผูเชานาอาจขอซื้อที่นาที่เชาไดกอนคนอื่น ในกรณีดังตอไปนี้
   ๕.๑) กรณีผูใหเชานาจะขายท่ีนาท่ีใหเชา (รวมถงึการขายฝาก การแลกเปลี่ยน และ
การโอนชําระหนี้จาํนองดวย) ผูใหเชานาจะตองแจงเปนหนังสอืใหผูเชานารูกอนวาผูใหเชามีความจาํนง
จะขายนาที่ใหเชานั้น พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบล เพื่อ
แจงใหผูเชานาทราบภายใน ๑๕ วัน 
   ถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาที่จะขาย ผูเชานาตองแจงตอประธาน 
คชก. ตาํบลภายใน ๓๐ วัน นับแตวนัรบัแจง และผูใหเชานาจะตองยอมขายตามท่ีไดแจงน้ัน แตในกรณี

๒๓ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๗.
๒๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๘.
๒๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๗๕/๒๕๓๔.
๒๖ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๙.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๓๖

การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

ที่ผูเชาจะซื้อตามราคาที่จะขาย แตไมตกลงกันในวิธีการชําระเงิน ให คชก. ตําบลมีอํานาจไกลเกลี่ยให
ขยายกาํหนดเวลาการชําระเงนิ หรอืมคีาํสั่งอยางอื่นกไ็ด แตจะขยายกาํหนดเวลาชาํระเงนิเกินกวา ๑ ป 
ตอจากเวลาที่ผูใหเชานากําหนดไวมิได
   ถาผูเชานาไมแสดงความจาํนงจะซ้ือนาภายในกาํหนด ๓๐ วันหรอืปฏเิสธเปนหนงัสอื
ไมซื้อนาหรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. 
ตําบลกําหนด ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนา
   ๕.๒) กรณีผูใหเชานาจะขายนาใหแกผูอื ่น (เพราะผูเชานาหมดสิทธิทีจ่ะซือ้นา 
ตามขอ ๕.๑) ถาการขายในราคาหรอืวธิกีารชาํระเงนิแตกตางไปจากที่เคยแจงใหผูเชานาทราบครั้งแรก 
จะตองเปดโอกาสใหผูเชานาซื้อตามวิธีการในขอ ๕.๑) อีกครั้ง

   ทั้งนี้ ในกรณีทีผู่ใหเชานาไมปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดในขอ ๕.๑) หรือ
ขอ ๕.๒) ไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนัน้ตามราคาและวิธีการ
ชําระเงินทีผู่ รับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตผูเชานา
จะตองใชสิทธิซื้อนาดังกลาวภายในกาํหนดเวลา ๒ ป นบัแตผูเชานารูหรอืควรจะรู หรอืภายในกาํหนดเวลา 
๓ ปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น๒๗

 ๓.๖ การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาสัญญาเชาที่นา
  โดยหลกัแลว สัญญาเชานาจะตองถอืปฏบิตักินัจนกวาจะครบสญัญา แตการเชานาอาจสิ้นสดุ
กอนกําหนดระยะเวลาการเชานาไดในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) ผูเชานาบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือนกอนเริ่ม
ฤดูการทํานา
  (๒) ผูเชานาและผูใหเชานาตกลงเลกิการเชานา โดยทาํเปนหนังสอืตอหนานายอาํเภอหรอื
ผูที่นายอําเภอมอบหมาย
  (๓) เมื่อนาที่เชาถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น
  (๔)  ผูใหเชานาบอกเลิกการเชานา 
   โดยปกติแลวผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานา
ไมได เวนแตในกรณีตอไปนี้

๒๗ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๓๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

   ก. ผูเชานาไมชําระคาเชานารวมกันเปนเวลา ๒ ป๒๘ เวนแต คชก. ตําบลเห็นสมควร
ผอนผันให
   ข. ผูเชานาใหเชาชวงนา (นํานาไปใหคนอืน่เชาตอ) โดยไมไดรับความยินยอมจาก
ผูใหเชานา เวนแตผูใหเชานารูหรือควรจะรูวาผูเชานาใหเชาชวงนาแตไมไดคัดคาน
   ค. ผูเชานาใชทีน่าเพื่อการอืน่นอกจากการทํานาหรือเพื่อทําประโยชนอืน่โดยไมได
รับความยินยอมจากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลีย่นแปลง หรือเปนอปุสรรคตอการปลูกขาว
หรือพืชไร
   ง.  ผูเชานาปลูกพชืท่ี คชก. จงัหวดัประกาศหามไว หรอืผูเชานาปลกูขาวหรอืพชืไรอื่น
ใดท่ีผูใหเชานาหามไว ซึ่งขอหามปลูกของผูใหเชานาไดรบัความเหน็ชอบจาก คชก. ตาํบลแลว 
   จ.  ผูเชานาละทิ้งนาไปเกิน ๑ ป 
   ฉ.  ผูเชานาทาํนานอยกวารอยละ ๗๕ ของจาํนวนเนื้อที่นาที่เชาเปนเวลา ๒ ปตดิตอกนั 
เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย 
   ช.  ผูเชานายักยาย ปดบัง หรือซอนเรนผลผลิตทีไ่ดจากนาที่เชาหรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําการดังกลาว เพื่อมิใหผูใหเชานาไดรับคาเชานาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ
   ซ. ผูเชานาไมปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ หรือปลอยใหนา
ทรุดโทรม จนเปนเหตุใหผลผลิตลดลงกวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตปกติ 
   ทั้งนี้ ในกรณีผูเชานาใหผูอื่นทํานาแทนหรือใหเชาชวงนาเพราะเหตุทีต่นหรือสมาชิก
ในครอบครัวของตนซึ่งไดอยูชวยทํานาตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารหรือตองไปชวยราชการตามที่กฎหมายบังคับ ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานาเพราะเหตุตาม
ขอ ๓.๖ (๔) ข. หรือ จ. ไมได๒๙

   ผลของการเลิกสัญญาเชานากอนกําหนด
   แมวาสัญญาเชานาจะสิ้นสดุลงกอนกาํหนดแลวกต็าม หากผูเชานาไดลงมอืทําประโยชน
ในนาโดยสุจรติกอนหนาท่ีสัญญาเชาจะสิ้นสดุลงแลว ใหถอืวาผูเชานามสีทิธใินท่ีนาตอไปจนกวาจะเสรจ็
การเกบ็เกี่ยว แตตองเสยีคาเชานาตามสวน แตในกรณท่ีีสามารถเก็บเก่ียวไดหลายครั้งใหมีสทิธิเกบ็เกี่ยว
ครั้งแรกไดเพียงครั้งเดียว๓๐

 ๓.๗ การบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดเวลาการเชาแลว
  เมือ่สิน้ระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลวและผูใหเชานาไมประสงคทีจ่ะใหผูเชานา
เชาที่นาตอไป จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
  (๑) จะบอกเลิกสัญญาเชานาได เมื่อผูใหเชาประสงคจะใชนาที่เชา
   - เพื่อประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม
   - เพื่อประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน

๒๘ มีความหมายรวมถงึการไมชาํระคาเชานาแตเพยีงบางสวน (ชาํระไมครบถวน) ดวย (คาํพพิากษาศาลฎกีาท่ี ๓๔๘๔/๒๕๒๕).
๒๙ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒.
๓๐ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๙.
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จุลนิติ

   - เพื่อทําประโยชนตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น หรือ
   - เพื่อประโยชนอยางอ่ืนอันสอดคลองกับประโยชนสวนรวมในทางเศรษฐกิจ 
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด
  (๒) ผูใหเชานาตองบอกเลกิการเชานาเปนหนังสอืใหผูเชานาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป 
นอกจากนี ้จะตองสงสําเนาการบอกเลกิการเชานาและแจงเหตกุารณบอกเลกิไปยงั คชก. ตาํบลภายใน 
๓๐ วนั นบัแตสงหนงัสือบอกเลิกใหแกผูเชานา ถา คชก. ตาํบลเห็นวาผูใหเชานายงัไมมคีวามจําเปนรบีดวน
ทีจ่ะใชประโยชนในทีน่าตามเหตทุีแ่จงและการบอกเลกิการเชานาจะทาํใหผูเชานาเดอืดรอน คชก. ตาํบล
จะยับยั้งการบอกเลิกการเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน 
๒ ป ก็ได 
   เม่ือผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาเพ่ือทําประโยชนเองแลว ผูใหเชานาตองลงมือ
ทาํประโยชนภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีก่ารเชาสิน้สดุลง แตหากผูใหเชาไมไดลงมอืทาํประโยชนภายใน ๑ ป
และผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานา ผูใหเชานาตองใหเชานาน้ันตอ เวนแตผูใหเชานาจะรองขอ
ตอ คชก. ตําบลกอนสิ้นกําหนด ๑ ปเพื่อขอขยายเวลา แต คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหขยายเวลาออกไป
อีกเกิน ๑ ป ไมได
   นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตผูใหเชานาไดลงมือทําประโยชนดวยตนเอง 
ถาผูใหเชานาเลกิทาํประโยชนตามเหตแุหงการบอกเลกิการเชานานัน้เมือ่ใด หากผูเชานาเดมิแสดงความ
จาํนงจะเชานาอีกผูใหเชานาตองใหเชานาน้ัน และกรณีถาผูใหเชานาจะขายนาน้ัน ผูใหเชานาจะตองแจง
ผูเชานาเดิมเพื่อเปดโอกาสใหซื้อนากอนดวย๓๑

 ๓.๘ การอุทธรณคําสั่งและวิธีการฟองรองบังคับคดีในการเชานา
  การเชานานั้นกฎหมายไดใหอํานาจแก คชก. ตําบลไวคอนขางมาก ดังน้ัน หากผูเชานา 
ผูใหเชานา ผูมสีวนไดเสยีในการเชานาไมพอใจคาํสัง่ของ คชก. ตาํบล กใ็หยืน่หนังสอือทุธรณคาํสัง่ของ 
คชก. ตาํบล ตอ คชก. จงัหวดัเพือ่พจิารณาอีกครัง้หน่ึงภายในกําหนด ๓๐ วนันบัแตวนัทีท่ราบคําวนิจิฉยั
ของ คชก. ตาํบล แตตองไมเกนิ ๖๐ วนันบัแตวนัที ่คชก. ตาํบลไดมคีาํวนิจิฉยั 
  ถาไมมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัย
ของ คชก. ตําบลเปนที่สุด
  เมื่อ คชก. จังหวัดมีคําวินิจฉัยอยางใด หากคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาไมพอใจ
คําวินิจฉัยของ คชก. จงัหวัด ก็มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ 
คชก. จังหวัด แตตองไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ คชก. จังหวัดไดมีคําวินิจฉัย๓๒ 
  ทั้งนี้ คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่ไมพอใจคําสั่งของ คชก. ตําบล จะยื่นฟองตอศาลทันที
โดยตรงโดยไมอุทธรณตอ คชก. จังหวัดไมได๓๓ 

๓๑ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘. 
๓๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗.
๓๓ เนื่องจากเปนการปฏิบัติขามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว จึงไมมีอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๗๐/๒๕๓๔).
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จุลนิติ

 ๓.๙ บทกําหนดโทษ 
  (๑) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือ ไมใหถอยคํา ไมชี้แจง หรือ
ไมสงเอกสารหลักฐานแก คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  (๒) ผูใดแจงขอความหรอืโตแยงหรอืขอคดัคานอนัเปนเท็จตอ คชก. ตาํบลในการทาํหนงัสอื
หลักฐานการเชานา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
  (๓) ผูใดเรียกหรือรับคาเชานาเกินอัตราคาเชานาขั้นสูงที ่คชก. ตําบลกําหนด หรือแสดง
รายการปรับปรุงนาอันเปนเท็จ หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๓.๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  (๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัดที่หามมิใหผูนั้น
ขัดขวางการทํานาของผูมีสิทธิในนาหรือทีใ่หผูนั้นออกจากนาโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท๓๔

๔. บทสรุป
 เม่ือไดพจิารณาพระราชบญัญตักิารเชาท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว จะพบวากฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติทีมุ่งเนนการคุมครองประโยชนของชาวนาชาวไรซึ่งเปนผูเชาที่ดินอยูหลายประการ 
ไมวาจะเปนการกาํหนดใหสญัญาเชานามผีลบงัคบัไดโดยไมจาํเปนตองมหีลกัฐานเปนหนงัสอื การกาํหนด
อัตราคาเชานาไมเกินอัตราสูงสุดที่ คชก. ตําบลกําหนด การหามเรียกผลประโยชนอืน่ใดจากผูเชานา
นอกจากคาเชานา สิทธิในการเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา สิทธิในการเชานาใหตกทอด
ไปยงัทายาทเมื่อผูเชานาตาย สิทธใินการซื้อท่ีนาที่เชากอนคนอ่ืน การกําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า ๖ ป 
การกําหนดเง่ือนไขในการบอกเลิกสญัญาเชาเมื่อครบกาํหนดจะตองบอกกลาวไปยงัผูเชาเปนหนงัสอืทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป การกําหนดใหมี คชก. ตําบล และ คชก. จังหวัด ทําหนาที่ควบคุมและวินิจฉัย
ปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการเชานา และการกําหนดบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน
 อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งไดวางหลักเกณฑ ตลอดจนขั้นตอนในการ
ควบคุมการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมไวอยางเขมงวด ก็ไดกลายเปนปญหาและอุปสรรคทีส่ําคัญทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวได หรือกวาทีจ่ะปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางครบถวน
สมบูรณจําตองใชระยะเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน กลาวคือ
 ประการแรก การกําหนดระยะเวลาการเชานาขั้นตํ่าไวที่ ๖ ป และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การเชา ๖ ป ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทํานาในที่นานั้นตอไป ใหถือวา
มกีารเชานานัน้ตอไปอกีคราวละ ๖ ป และหากผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 
ผูใหเชาจะตองบอกเลกิการเชานาเปนหนังสอืใหผูเชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และตองสง
สําเนาการบอกเลกิการเชา และเหตผุลไปให คชก. ตาํบลเปนผูพจิารณาวินิจฉยั ใหเลกิการเชาหรอืยับย้ัง
การบอกเลิกการเชา ซึ่งจะเปนการสรางภาระและขอผกูมดัใหกับเจาของที่ดนิเกินสมควร จนไมสามารถ

๓๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒.
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ที่จะนําที่ดินของตนเองมาใชประโยชนอื่นไดตามความตองการ ซึ่งสุดทายแลวเจาของที่ดินหลายราย
ก็ตองยินยอมที่จะปลอยใหที่ดินของตนรกรางวางเปลามากกวาการที่จะนําที่ดินออกใหเกษตรกรเชา 
อันสงผลใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาในการหาที่ดินเพื่อเชาทํานาไดยากขึ้น๓๕

 ประการท่ีสอง การกําหนดตัวบุคคลใหปฏิบัติหนาที่เปน คชก. ตําบล ตามที่กฎหมายไดให
อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการเชานาไวเปนอยางมากนั้น โดยใหประกอบดวยบุคคลหลายฝาย 
กลาวคอื ขาราชการประจํา (ปลดัอาํเภอ เกษตรอาํเภอ ทีด่นิอาํเภอ ประมงอําเภอ ปศสุตัวอาํเภอ กาํนัน
ประจําตําบล) ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ทําใหการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เปนไปดวยความลาชา จึงสมควรแกไขปญหาดังกลาว ดวยการยกเลิกคณะกรรมการซึ่งเปนขาราชการ
สวนภมูภิาค แลวปรับเปลีย่นใหผูบรหิารทองถิน่ สมาชกิสภาทองถิน่ เชน นายกองคการบรหิารสวนตาํบล 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจถึงสภาพ
ปญหาอุปสรรคและความตองการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองมากกวาเขาทําหนาที่แทนบุคคล
ดังกลาว โดยการทํางานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ซึ่งนาจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว๓๖

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับน้ีในสวนของ
ขอบกพรองดังกลาว ซึ่งอาจจะชวยทําใหลดข้ันตอนปฏิบัติที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน เกิดความคลองตัว
ในการท่ีจะแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร และสอดคลองกับสภาวการณ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพบานเมืองในปจจุบันมากกวาที่ผานมา 

๓๕ สิบตํารวจโทมนตรี  แดงศรี, ปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการเชานา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๐, หนา ๘๗ – ๘๙.

๓๖ อางแลวเชิงอรรถที่ ๓๕, หนา ๑๐๕ – ๑๐๘.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
  “ศาสนา” หรอื Religion คอื หลกัคาํสอนที่เปนแบบแผนของความเช่ือ ความมั่นคงทางจติใจ 

และเปนแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย เพื่อนํามนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงามในชีวิต๑ โดยศาสนาตาง ๆ 
ในโลกนั้นมีอยูมากมายหลายศาสนา เชน ศาสนาพทุธ ศาสนาครสิต ศาสนาอสิลาม ศาสนาพราหมณ - ฮนิด ู
ศาสนายิว เปนตน แตทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหบุคคลทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ ศาสนายังมีความสําคัญตอสังคมมนุษย เพราะศาสนาเปนบอเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ีงาม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต กําหนดใหศาสนิกชนดําเนิน
วิถีชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอน เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรศิลปวิทยาการดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
การแพทย ศลิปกรรม สถาปตยกรรม การชาง การดนตร ีและหตัถกรรม เปนเครื่องสงเสรมิความมั่นคง
ในการปกครองประเทศ และเปนทีพ่ึ่งทางใจเมื่อเกิดความทุกข ดังนั้น ศาสนิกชนทุกคนจึงมีหนาที่
ศกึษาหลักธรรมคาํส่ังสอนของศาสนา เขารวมประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ปกปองและสบืทอดศาสนา
ตลอดจนไมลบหลูหรือเหยียดหยามศาสนาอื่น ๆ 

   การกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น เชน การทําลาย
ศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุนัน้ นอกจากจะเปนสิ่งทีไ่มสมควรกระทําแลว ผูกระทํายังอาจมีความผิด
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ความผิดเกี่ยวกับศาสนาในฐานความผิดอันเปน
การเหยียดหยามศาสนาอีกดวย และเพื่อใหเกิดความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเหยยีดหยามศาสนาดงักลาว อันจะเปนประโยชนตอการปกปอง คุมครอง และสบืทอดสถาบนัศาสนา
ใหดํารงอยูคูกับสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง 
“การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา” ดังนี้

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

   ๑ ความหมายของ “ศาสนา” สืบคนขอมูลจากเว็บไซตคลังปญญา : www.panyathai.or.th.

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา
กับความรับผิดทางอาญา
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

๒. ลักษณะความผิดฐานดูหมิ่นการเหยียดหยามศาสนา๒
   การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา หรือ Blasphemy นั้น โดยทั่วไปนั้นมักจะมีลักษณะ

เปนในดานการพูดหรือการเขียนที่เปนไปในทางมุงรายตอพระเจา นามของพระเจา ลักษณะ
หรือเอกลักษณของพระเจา หรือศาสนาของพระเจา

  จากลักษณะดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาเปนการยากที่จะกําหนดใหมีความชัดเจนวา
การกระทําในลักษณะใด หรอืการไมกระทําในลักษณะใด ทีม่ลีกัษณะเปนการดูหมิน่เหยียดหยามศาสนา 
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีขึ้นอยูกับแนวคิด ภูมิหลัง และบริบททางสังคมโดยรวมของแตละประเทศ 
ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา การกระทําในลักษณะดังกลาวอาจไมถือวาเปนความผิด แตเปน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการบัญญัติกฎหมายหามการแสดงออกเชนน้ันอาจขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญได หรือในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ไดเคยมีการบัญญัติกฎหมายกําหนดให
การเหยียดหยามศาสนาเปนความผิดไวแตก็ไดมีการยกเลิกไปในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ในขณะที่บางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ เชน ปากีสถาน มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ไดกําหนดใหการเหยียดหยามศาสนานั้นเปนความผิด

   จากรายงานการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเหยียดหยามศาสนาในหลายประเทศ
พบวา กฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอันมีสาเหตุเน่ืองมาจากความไมชัดเจนของ
บทบัญญัติ ทาํใหประชาชนผูปฏิบตัไิมอาจทราบไดวาการกระทาํของตนเปนความผดิตามกฎหมายหรอืไม 
และกรณดีงักลาวอาจสงผลเลวรายมากยิง่ขึน้ในบางประเทศทีม่แีนวคดิทางประชาธปิไตยทีไ่มเขมแขง็พอ 
เพราะกฎหมายท่ีเกีย่วของกับการกระทําความผิดอนัมลีกัษณะท่ีเหยียดหยามศาสนาอาจถูกนาํไปใชเปน
เครื่องมือทางการเมือง เพื่อจัดการกับฝายตรงขามหรือมีความเห็นทางศาสนาที่แตกตางกันได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา
   โดยทีป่ระเทศไทยเปนประเทศท่ีมจีารตีประเพณีทีด่งีาม และคนไทยมีอปุนิสยัโอบออมอารี 

มีนําใจ ไมนิยมการเผชิญหนาหรือมีความขัดแยงกับบุคคลอื่น และมีความสุขตามอัตภาพ ชาวไทย
ทุกศาสนาจึงอยูรวมกันอยางสงบสุขเรื่อยมา และไมคอยพบการแสดงออกที่มีลักษณะอันเปนการ
เหยียดหยามศาสนาอ่ืนจนเปนเหตุใหสังคมโดยรวมเกิดความขัดแยงมากนัก อยางไรก็ตาม หากมีการกระทํา
อนัมลีกัษณะเปนการเหยยีดหยามศาสนาเกดิขึน้ ผูกระทาํยอมมคีวามผดิและตองรบัโทษตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม 
หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนา มีดังนี้

   ๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ไดบัญญัติวา
      “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยม

ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเช่ือถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

   ๒สรุปขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การดูหม่ินเหยียดหยามศาสนา (Blasphemy), ขาวสารพัฒนากฎหมาย 
ลําดับท่ี ๖๒ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.
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   ๓มานิตย  จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐), พิมพคร้ังท่ี ๕ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม 
๒๕๔๖, หนา ๗๙ – ๘๐.

     ในการใชเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง บคุคลยอมไดรบัความคุมครองมใิหรฐักระทาํการใด ๆ  
อันเปนการรอนสิทธิ หรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุทีถ่ือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ 
แตกตางจากบุคคลอื่น”

      เมือ่ศาสนาเปนเรื ่องของความคิด ความเชื ่อทีบุ่คคลมีอยู  กฎหมายจึงไมอาจ
เขาไปหามความคิดหรือความเชื ่อถือนั ้นได รัฐธรรมนูญจึงไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการถือ
ศาสนาของบุคคลไวอยางสมบูรณ กลาวคือ เสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพโดยเด็ดขาด 
รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพเชนนี้ไมได สําหรับเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม 
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือซึ่งเปนเรื่องที่คูกับการถือศาสนานั้น บุคคลยอมปฏิบัติตามศาสนธรรม 
หรือพิธีกรรมตามความเชื ่อถือไดเมือ่ไมเปนปฏิปกษตอหนาทีข่องพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี ้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติคุมครอง
เสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคลอีกชั้นหนึ่ง โดยหามมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิ
หรือเสยีประโยชนอนัควรมีควรได เพราะเหตุทีถ่ือศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือพิธีกรรม
ตามความเชือ่ถือแตกตางจากบุคคลอืน่๓ รวมทัง้บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๗๙ โดยรัฐตองให
ความอุปถัมภและคุมครองศาสนา สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน
ทุกศาสนา และสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกดวย
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   ๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญา ไดบญัญตัใิหความคุมครองสถาบันศาสนา ดวยการหามมใิห
มีการเหยียดหยามศาสนา กอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนา และการแตงกายหรือใชเครื่องหมาย
เลียนแบบพระหรือนักบวช โดยบัญญัติไวในลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ 
สรุปไดดังนี้

      ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ “ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ  แกวตัถหุรอืสถาน
อนัเปนทีเ่คารพในทางศาสนาของหมูชนใด อนัเปนการเหยยีดหยามศาสนานัน้ ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แต 
๑ ป ถึง ๗ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

       ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ 
ตอวตัถุ เชน พระพทุธรปู ไมกางเขน หรอืสถานท่ี เชน โบสถ วหิาร สเุหรา ซึง่เปนท่ีเคารพในทางศาสนา 
โดยเจตนา และการกระทําดงักลาวมลีกัษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเมือ่พจิารณาตามความรูสกึ
ของคนทั่วไป โดยคําวา “เหยียดหยาม” ในที่นี้หมายถึง “ดูหมิ่น” และจะตองเปนการกระทําตอวัตถุ
หรือสถานที่อันเปนที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น ไมรวมถึงการกลาวถอยคําดูหมิ่นหรือการกระทํา
ตอตัวบุคคลผูปฏิบัติศาสนา เชน พระภิกษุ บาทหลวง อิหมาม โดยไมมีการกระทําใด ๆ ตอวัตถุหรือ
สถานท่ีเลย๔   อยางไรก็ตาม ความผิดฐานน้ีกฎหมายไมไดมีเจตนารมณเพียงเพ่ือปกปองวัตถุหรือสถานท่ีอันเปน
ที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา 
และความรูสึกนึกคิดของศาสนิกชนทุกคนเปนสําคัญ

       ตวัอยางของการกระทําทีเ่ปนความผิดฐานน้ี ไดแก พระพุทธรูปเปนทีเ่คารพสักการะ
ในทางศาสนาของประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธทั่วไป การกระทําของจําเลยตามที่ปรากฏในภาพถาย 
จาํเลยแตงกายเปนภกิษแุลวใชเทาขางหน่ึงยนือยูบนฐานพระพทุธรปูปางหามญาต ิโดยเทาจาํเลยอยูบน
สวนหน่ึงของพระบาทพระพุทธรูปยกมือขวาข้ึนเลียนแบบพระพุทธรูป สวนใบหนาของจําเลยแสดงทาทาง
ลอเลียนถลึงตาอาปากเชนนี้ นอกจากจะเปนการไมเคารพตอพระพุทธรูปแลว จําเลยยังไดแสดงตน
เสมอกบัพระพทุธรปู จงึเปนการกระทาํอนัไมสมควรและเปนการดหูมิน่เหยยีดหยามพทุธศาสนา จาํเลย
จงึมคีวามผิดตามฟองท่ีจาํเลยอางวา จาํเลยทําพธิรัีกษาโรคโดยน่ังเพงกระแสจิตเกดิตวัลอยข้ึนไปยืนอยู
บนฐานพระพุทธรูปไมมีเจตนาลอเลียนน้ัน เปนขออางท่ีไมสมเหตุสมผลและไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน
 ไมมีนาํหนักหักลางพยานหลักฐานโจทกได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๐๗/๒๕๕๐) จําเลยฉีกธงชาติไทยอันมี
ความหมายถึงรัฐเพ่ือเหยียดหยามประเทศชาติ และยังใชไมตีทุบเกศเศียรพระพุทธรูปอันเปนที่เคารพ
ในทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอันเปนการเหยียดหยามศาสนา อนัเปนคนละเจตนา แตละเจตนาเปน
ความผดิในตวัเองแยกจากกนัเปนความผดิคนละกระทงแมกระทาํตอเนือ่งกนั และแตละกระทงดงักลาว 
คอื เจตนาในการทําใหเสียทรัพยเชนเดียวกัน จงึเปนความผิดหลายบทในแตละกระทง กลาวคือ จาํเลย
มคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๘, ๓๖๐, ๙๐ กระทงหน่ึง และมาตรา ๒๐๖, ๓๖๐ ทว,ิ 
๙๐ อีกกระทงหน่ึง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๙/๒๕๓๓) การขุดเจดียซึ่งเปนที่สักการะในทาง
พุทธศาสนา แมจะมุงเพื่อคนหาทรัพยก็ดีก็มีความผิดฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๖/๒๔๘๓)

   ๔เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, กฎหมายอาญา ภาคความผิด เลม ๒, พิมพคร้ังท่ี ๕ กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด จิรรัชการพิมพ 
๒๕๕๐, หนา ๑ – ๓.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๔๕จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ “ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในทีป่ระชุม
ศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

     ความผิดฐานกอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกอใหเกิด
การวุนวาย เชน สงเสียงเอะอะโวยวาย รองราํทําเพลง ขึ้นในท่ีประชมุศาสนกิชนในขณะเวลาประชมุ 
นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย โดยเจตนา ตัวอยาง 
ของการกระทําทีเ่ปนความผิดฐานนี้ ไดแก คืนเกิดเหตุมีการชุมนุมกันกระทําพิธีสวดมนตทําบุญฉลอง
กระดูกผูตายตามพุทธศาสนาบนหอสวดมนต จําเลยข้ึนมาสงเสียงเอะอะอ้ือฉาวซาํยังกลาววา พระน่ียุงจริง 
พระไมมีความหมายแลวจําเลยนั่งลงใชมือตบกระดาน ๗ - ๘ ครั้ง และชักปนพกออกจากเอวมาถือไว 
หันปากกระบอกปนมาทางพระ แลวปนตกลงยังพื้นหอสวดมนต การกระทําของจําเลยดังกลาว ถึงแม
ผูที่ไปชุมนุมกันจะไมมีปฏิกิริยาวุนวายขึ้นก็ตาม ก็ยังถือไดวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๐๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที ่๑๑๐๐/๒๕๑๖) ชาวบานประชุมกันนมัสการถวายตนดอกไม 
และปราสาทผึ้งตอพระภิกษุเจาอาวาส จําเลยเขาไปดาพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะเลนเปน
ความผิดตามมาตรานี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๒/๒๕๐๐)

     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ “ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวา
เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคล
เชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

      ความผิดฐานแตงกายหรือใชเครื่องหมายเลียนแบบพระหรือนักบวชนี้ เปนกรณี
ที่ผูใดแตงกายหรือใชเครือ่งหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ โดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ทั้งนี้ 
หากผูกระทําไมมีเจตนาพิเศษดังกลาว เชน แตงกายเปนพระเพื่อแสดงละครผูกระทํายอมไมมี
ความผิดฐานนี้ 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๔๖ จุลนิติ

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

      ตวัอยางของการกระทาํทีเ่ปนความผดิฐานนี ้ไดแก แตงกายเปนภกิษใุนศาสนาพทุธ
โดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนเปนภิกษุในศาสนาพุทธเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับศาสนา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คาํพพิากษาศาลฎีกาที ่๗๐๖๔/๒๕๔๔) ตามพระราชบัญญตัิ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๙ การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิด
อาญามีได ๓ กรณี คือ (๑) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอย
ชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรูปน้ันสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุมพนักงานสอบสวน
มอีาํนาจจดัดาํเนนิการใหสละสมณเพศได (๒) เมือ่พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการไมเหน็สมควร
ใหปลอยช่ัวคราวและไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหสละสมณเพศได และ (๓) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรให
ปลอยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหน่ึงหรือเปนพระจรจัด พนักงานสอบสวน
มีอํานาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได ในคดีกอนที่จําเลยถูกจับกุมในขอหามีวัตถุออกฤทธ์ิตอจิต
และประสาทไวในครอบครอง พนกังานสอบสวนไมเหน็สมควรใหปลอยชัว่คราว และพาจาํเลยไปทีวั่ด บ. 
เพือ่ใหจาํเลยสกึแตจาํเลยไมยอมสกึ และเจาอาวาสวดั บ. กไ็มยอมสกึให พนักงานสอบสวนจงึพาจาํเลย
กลบัไปทีส่ถานตีาํรวจและจดัใหจาํเลยลาสกิขาบทตอหนาพระพทุธรูปทีอ่ยูบนสถานตีาํรวจ ดงันี ้จาํเลย
ยอมเขาใจไดวาจําเลยยังไมขาดจากความเปนพระภิกษุเนื่องจากจําเลยไมสมัครใจลาสิกขาบทและ
การดาํเนนิการใหจาํเลยสละสมณเพศกระทาํโดยพลการของเจาพนกังานตาํรวจ เมือ่จาํเลยแตงกายเปน
พระภกิษุในพระพทุธศาสนาเมือ่พนจากการคมุขงัโดยไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว ถอืวาจาํเลยไมมเีจตนา
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘๒/๒๕๔๓) 

   จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือ
ศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนาแลวนั้นยังมีขอควรพิจารณา
ที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการเหยียดหยามศาสนา ดังตอไปนี้

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
   ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ มีขึ้น

เพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา เสรีภาพในการถือศาสนา ความรูสึกของศาสนิกชนทุกศาสนา 
ปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยการแตงกายเลียนแบบพระหรือนักบวช ตลอดจนเพ่ือเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อยางไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่สําคัญซึ่งควรไดรับการพิจารณา กลาวคือ

   ๔.๑ ความรับผิดทางอาญาของพระสงฆกรณีเสพเมถุน ประชาชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือพระพุทธศาสนามาชานาน และใหความเคารพสักการะตอพระภิกษุสงฆผูเปนสาวกสืบทอด
พระพุทธศาสนาตอจากพระสัมมาสัมพุทธเจา แตในปจจุบันปรากฏวามีพระสงฆบางรูปไดประพฤติตน
ลวงละเมิดตอพระธรรมวินยัและกระทําการอันไมเหมาะสมตอสมณเพศอยางรายแรง และในบางกรณียงั
ถงึขัน้เปนความผดิอาญา เชน เสพหรอืคายาเสพตดิ เสพเมถนุ ปลอมตนเปนฆราวาสออกเทีย่วกลางคนื 
ดื่มสุราหรือของมึนเมา เลนการพนัน คลุกคลีกับสตรีเพศ และดูสื่อลามกอนาจาร เปนตน โดยเฉพาะ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

อยางยิ่งกรณีทีพ่ระภิกษุสงฆเสพเมถุนหรือมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นซึ่งเปนเรื่องทีข่ัดตอ
ศีลธรรมและเปนการทําลายศาสนาอยางรายแรง แตพระสงฆรูปนั้นไดรับโทษเพียงอาบัติปาราชิก
โดยไมมีความผดิอาญาฐานเหยยีดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ แตอยางใด 
กรณตีวัอยางตามคาํพพิากษาศาลฎกีาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ จําเลยขณะเปนพระภกิษุไดรวมประเวณกีบัหญงิ
ในกุฏิของจําเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุใกลเคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูป
พระฉายอยูบนเขาวังเปนสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถอืน้ัน เหน็ไดวาเปนการไมสมควรอยางยิ่งแตจะ
ถือวาเปนการเหยียดหยามศาสนา ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ยังไมถนัด

      การเสพเมถุนของพระสงฆไมวากับมนุษยหรือสัตวนั้น ในทางศาสนจักรถือวาผิด
พระวินัยอยางรายแรง พระสงฆรูปนั้นตองอาบัติปาราชิกขาดจากความเปนพระและไมสามารถ
กลับมาบวชใหมไดอีก สําหรับทางอาณาจักรนั้น เดิมกอนทีจ่ะมีการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย บทที่ ๔๐ และ ๔๑ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
หามพระภิกษุสามเณรเสพเมถุน ไมวาจะเปนการเสพเมถุนกับภริยาของผูอื่นหรือผูหญิงทีเ่ปนโสด
มิฉะนั้นยอมไดชื่อวาปาราชิกตองสึกออกมาและตองรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ บทที่ ๔๐ “มาตราหนึ่ง 
พระครูภิขุสํามเณร ผิดเมียทานถึงชําเราชื่อวาปราชิก ใหสึกออกเสียแลวใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา” 
บทท่ี ๔๑ “มาตราหนึ่ง พระครภิูษสุาํมเณรผูอยูในศลี ทําทุราจานผดิกิจวไินยทาํรายดวยหญงิหาผวัมไิด
ถึงชําเราเปนสัจไซ ชื่อวาปราชิก ใหสึกออกลงโทษ ๕๐ หรือ ๒๕ ที สงตัวลงญาชางหลวง สวนหญิงนั้น
ใหทําโทษดุจหญิงทําชูนอกใจผัวนั้นแล”๕ จะเห็นไดวากฎหมายตราสามดวงนั้นลงโทษทั้งตัวของ
พระภิกษุและสามเณรทีเ่สพเมถุนและผูทีร่วมเสพเมถุน ซึง่เปนการบัญญัติกฎหมายเพือ่ปกปอง
พระพุทธศาสนาและปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนตองเสื่อมศรัทธาตอพระสงฆ ตอมาเมื่อมีการตรา
ประมวลกฎหมายอาญาข้ึนใชบังคบัโดยมแีบบอยางมาจากประเทศตะวนัตก การเสพเมถนุของพระสงฆ

   ๕ที่มา ๒๐๐ ป กฎหมายตราสามดวง ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

ก็ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป เปนการแยกเร่ืองของศาสนจักรออกจากอาณาจักรและปลอยให
เรื่องการเสพเมถุนของพระสงฆเปนเร่ืองของพระวินัย

   ๔.๒ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา 
ลกัษณะ ๔ มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ นัน้ มลีกัษณะเปนความผิดตอแผนดนิ กลาวคือ รฐัหรือสงัคมสวนรวม
เปนผูไดรบัความเสียหาย ไมมผีูเสยีหายโดยเฉพาะเจาะจงอ่ืนใดนอกเหนือไปจากรัฐ ความผดิดงักลาวจงึ
เปนความผิดทีไ่มอาจยอมความได เพราะไมมผีูทีจ่ะทําหนาทีย่อมความโดยตรงและรัฐกไ็มสามารถท่ีจะ
ยอมความโดยการไมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได ดังน้ัน ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนาเกิดขึ้นจึงตองมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจนถึงที่สุดเสมอ ตัวอยางของความผิดอาญา
แผนดินอื่น ๆ ไดแก ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุตธิรรม ความผิดเกีย่วกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเก่ียวกับเร่ืองเพศ และความผิดเก่ียวกับ
ชีวิตและรางกาย เปนตน

๕. บทสรุป
   ศาสนาทุกศาสนาถือวาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมทุกสังคมรวมท้ังสังคมไทยและ

มีความผูกพันกับคนไทยมาชานาน โดยเฉพาะศาสนาพุทธเปนทั้งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เปนบอเกิดของ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลิปวทิยาการ และเปนแบบอยางในการดาํเนนิชวีติ ทาํใหคนไทยมพีืน้ฐานทาง
จติใจและสังคมท่ีด ีดงันัน้ การกระทาํไมวาดวยประการใด ๆ  กต็ามซึง่จะถอืวาเปนการดหูมิน่เหยยีดหยาม
ศาสนาหรือไม จะตองพิจารณาถึงความยึดถือในทางศีลธรรมของมนุษยประกอบดวยและการกระทํา
ดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่ถึงขนาดกอกวนความสงบสาธารณะหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนท่ีเก่ียวกับความผิดฐานเหยียดหยาม
ศาสนาก็ยังไมมีความชัดเจนวาการกระทําในลักษณะใดบางที่จะเปนการเหยียดหยามศาสนาอยูนั่นเอง 
อยางไรก็ด ีในปจจบุนัคนไทยตองประสบกับปญหามากมายท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ทาํใหคนไทย
ตองหันไปพึ่งพาวัตถุมากขึ้นจนหลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม และอาจหลงลืมไปวาสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษยนั้นไมใชวัตถุแตเปนจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางหากที่จะ
นําพาชีวิตมนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงาม สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคนไทยจะเห็นถึงความสําคัญของ
ศาสนา ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น และรูจักที่จะนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
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สารพันปญหากฎหมาย
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บทนํา
การทองเที ่ยวนั ้นถือเปนนโยบายสําคัญทีร่ัฐใหการสงเสริมและถือเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรม
ทีส่รางรายไดใหแกประเทศเปนลําดับตน ๆ รองลงมาจากการสงออกสินคาเกษตร 
เชน ขาว เปนตน ทัง้ยังเปนการสรางอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่นไดหลากหลาย
อาชีพ และจากการที่ภาครัฐไดกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทําใหมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาตเิดนิทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยหลายลานคน แตเมื่อ
มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแกนักทองเทีย่วไมวาจะเปนความผิดฐาน
ทํารายรางกาย ความผิดฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือฉอโกง ในระหวาง
ทีพ่ักอาศัยอยู ในประเทศไทย กลับไมมีมาตรการใดที ่จะคุ มครองหรือเยียวยา
ความเสียหายใหกับนักทองเทีย่วเหลานั้นเปนกรณีพิเศษแตอยางใด กลับมีมาตรการ
เชนเดียวกับคนไทยที่เมือ่มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นก็ตองดําเนินคดีผาน
กระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเพื่อให
ศาลเปนผูวินิจฉยัชีข้าดตัดสินคดีใหซึง่กวาทีก่ารพิจารณาคดีของศาลจะเสร็จสิน้ไปก็
ตองใชเวลานาน วิธีการจึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ซึ่งมรีะยะเวลาในการพักอาศัยอยูในประเทศไทยคอนขางจํากัด ดังนั้น รัฐจึงควร
กําหนดวิธีดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพือ่เปนมาตรการในการคุมครอง
ความปลอดภยั และการเยยีวยาความเสยีหายใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศมากที่สุด 

กระบวนการยุติธรรม
กับการเยียวยาความเสียหาย
แกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

จุลนิติ

ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีรัฐใชเปน
มาตรการในการคุมครองและเยียวยาความเสียหายใหแกนักทองเท่ียวท่ีไดรับ
ความเสียหายเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาในประเทศไทยวาผูเสียหายมีสิทธิ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากหนวยงานของรัฐอยางไร หรือมีมาตรการท่ีจะ
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยวิธีอื่นหรือไม อยางไร ตลอดจนการเริ่มสืบพยานลวงหนา
ของนักทองเท่ียวกอนเดินทางกลับประเทศของตน “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบบันีจ้งึขอนําเสนอเร่ือง “กระบวนการยตุธิรรมกบัการเยยีวยา
ความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติิ” ดังนี้

๑. สภาพปญหาและการกระทําความผิดทาง
อาญาที่เกิดขึ้น 

  การที่นักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทยน้ันก็เนื่องมาจากความงดงามทาง
ธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่สวยงาม
ซึ่ งปจจัย เหล านี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ ดึ งดูดนักทอง เ ท่ียว
ชาวตางชาติใหตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ 
สิ่งที่จะมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวอีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินในระหวางการทองเที่ยวหรือพักอาศัยอยูในประเทศไทย 
การท่ีภาครัฐไดกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทําใหมีนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดปญหา
หรือเกิดความเสียหายในชีวิตรางกายและทรัพยสินของนักทองเที่ยวอันเน่ืองมา
จากการกระทําความผิดทางอาญา รัฐจึงตองมีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุมครอง
และเยียวยาแกนักทองเที่ยวในระหวางที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยใหไดรับความ
เปนธรรมโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะนักทองเที่ยวมีระยะ
เวลาพักอาศัยอยูในประเทศไทยนอยและคอนขางจํากัด ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น
ในระหวางเวลาที่นักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในประเทศไทย การเยียวยาความเสียหาย
หรอืการระงับขอพพิาทกค็อืกระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลยุตธิรรม ซึง่การดําเนินคดี
ของศาลนั้นตองใชเวลานานและเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวน
ทนุทรพัยทีฟ่องรองหรอืความเสยีหายทีเ่กิดขึน้อาจจะไมคุมคากบัคาใชจายทีจ่ะตองเสยี
ไปในระหวางการดําเนินคดี และรวมถึงระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยดวย 
เพราะผูเสียหายตองการท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึน้นัน้ใหเสร็จสิน้ไปโดยเร็วเนือ่งจาก
ตองเดินทางกลับประเทศตน 

    แตเนื่องจากการพิจารณาคดีในศาลนั้นตองใชระยะเวลานานและไม
เหมาะสมกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีระยะเวลาอยูในประเทศอยางจํากัดเพราะ
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กระบวนการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะตองใชระยะเวลามากพอสมควร ซึ่งหากนําวิธี
การระงับขอพิพาทหรือการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวโดยวิธีอืน่มาใชเพื่อ
แกไขปญหาในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินคดีแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหคูกรณี
ทัง้สองฝายมีความพึงพอใจทีจ่ะสามารถยุติขอขัดแยงและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็วและไดรับความเปนธรรมยอมจะเปนผลดีแกทุกฝาย เมื่อมีความเสียหาย
เกดิขึ้นกบันักทองเที่ยวชาวตางชาตไิมวาจะเปนความเสยีหายตอชวิีต รางกาย เสรภีาพ 
หรือทรัพยสิน อันเปนมูลความเสียหายในทางอาญา การดําเนินคดีหรือการเยียวยา
ความเสียหายดวยการระงับขอพิพาทจึงควรคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมสรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวดวยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 

  ๒. การระงับขอพิพาทในทางอาญา
   การระงับขอพิพาททางอาญานั้นอาจกระทําไดหลายวิธี โดยมีความแตก

ตางกนัอาจเกดิจากปจจัยแวดลอม ระบบกฎหมายหรอืคานิยมของแตละทองถิ่นทาํให
วิธีการระงับขอพิพาทในแตละประเภทมีผลที่แตกตางกันไปทั้งในเนื้อหาและวิธีการ
ของการระงบัขอพิพาท ซ่ึงมีวิธีการมากมายหลากหลายวิธีเพื่อเปนแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทกอนที่จะมีการนําคดีขึ้นสูศาล ซึ่งในคดีเกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่เปนคดีอาญา
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือความผิดเกี่ยวกับรางกายที่ไมรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อเปน
การประหยัดคาใชจายในการดาํเนินคดใีหแกคูกรณ ีและมคีวามสะดวกและรวดเรว็ใน
การดําเนินคดี และยังเปนการชวยลดจํานวนคดีทีจ่ะขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของ
ศาลดวย ซึ่งวธิกีารระงบัขอพพิาทในทางอาญาน้ันมท้ัีงกระบวนการกอนฟองคดตีอศาล
และกระบวนการภายหลังการฟองคดีตอศาลแลว ดังนี้ 

  ๒.๑ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอื่นกอนฟองคดีตอศาล๑

        ในคดีอาญานั้นโดยปกติมักจะเริ ่มตนเมื่อมีการกลาวหาวาไดมี
ความผิดอาญาเกดิขึ้น โดยการรองทุกขหรอืการกลาวโทษตอเจาพนกังาน หรอืผูเสยีหาย
ฟองคดีอาญาตอศาลโดยตรง เม่ือศาลไดรบัฟองไวแลวกจ็ะดาํเนนิการพจิารณาพิพากษา
ตอไปจนเสร็จส้ินสาํนวน โดยอยูภายใตเงือ่นไขการระงบัคดหีรอืเหตกุารณใด ๆ  
ทีช่ี้ขาดในเนือ้หาแหงคดีทันทีทีเ่หตุการณนั้นเกิดขึ้น แตดวยระยะเวลาทีจํ่ากัดของ
นักทองเที่ยวที่ตองเดนิทางกลบัประเทศจึงตองการระงบัขอพพิาทที่เกิดขึ้นโดยเรว็ท่ีสดุ
เพราะไมตองการที่จะดาํเนินคดตีอศาลเน่ืองจากกระบวนพิจารณาน้ันมีความลาชาจงึ
ตองนําวิธีการระงับขอพิพาทมาใชแกนักทองเที่ยวโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

    ๑) การยอมความโดยผูเสียหาย เปนกรณีที่ผูเสียหายไดตกลงกับ
ผูกระทําผิดเพื่อระงับขอพิพาททางอาญาที่เกิดขึ้น โดยผูเสียหายไมติดใจเอาความกับ

  ๑ภัทริน รินทรธราศรี “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูไดรับความเสียหายในประเทศไทย”
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒. หนา ๕๗ - ๕๙.
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กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

จุลนิติ

ผูกระทาํผดิอกีตอไป มผีลทาํใหความผดิอาญาน้ันระงบัสิน้ลง โดยในการยอมความน้ัน
จําเปนตองไดรับความยินยอมของผูเสียหายเปนหลัก สวนผูกระทําความผิดจะชดใช
คาเสียหายหรือไม ไมใชขอสําคัญเพียงแตผูเสียหายยินยอมคดีก็เปนอันระงับไป

    ๒) การใชดุลพินิจระงับคดีโดยเจาหนาท่ีตํารวจ  เปนการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีหนึ่งของเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากปญหาอาชญากรรมมีจํานวนมาก
ขึ้นทุกวัน และมีความสลับซับซอนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตํารวจในฐานะ
ที่เปนหนวยงานแรกที่ตองเขามาสูกระบวนการยุติธรรมจึงมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม และในฐานะที่เปนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและบังคับใชกฎหมาย จึงมีโอกาสที่จะ
เลือกบังคับใชกฎหมายได

    ๓) การใชดุลพินิจระงับคดีโดยพนักงานอัยการ 
เปนการระงับขอพิพาทโดยการใชดุลพินิจในการสั่งฟองหรือสั่งไม
ฟองคดี โดยอาศัยหลักความยุติธรรมหรือมีเหตุผลอันควรที่จะสั่ง
ไมฟอง เชน กรณีที่ตองกันตัวผูตองหาบางคนไวเปนพยาน หรือ
หากมีการฟองคดีแลวจะกอใหเกิดผลเสียหายมากกวาการไมฟองคดี 
ก็จะใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีเพื่อใหคดีระงับไป

    ๔) การตอรองคํารบัสารภาพ เปนวธิกีารดาํเนนิคดทีีถ่กูนาํมาใชทัง้
กอนและหลงัฟองคดเีพือ่ลดปญหาในการคนหาขอเทจ็จรงิ หรอืพยานหลกัฐาน ทีส่งผล
ใหการดําเนินคดีตองลาชาออกไป โดยเปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการเปน
ผูเจรจาทําความตกลงกับผูตองหาหรือจําเลยหรือทนายความของผูตองหาหรือ
จําเลย เพื่อใหจําเลยรับสารภาพโดยแลกเปลี่ยนกับการลดขอหาหรือเพื่อใหศาลรอ
การลงโทษ หรือลงโทษสถานเบา ซึ่งการตกลงรับขอเสนอน้ันถือวาเปนสิทธิของ
จําเลยที่จะใหความรวมมือหรือไมก็ได และภายหลังที่จําเลยตกลงตามขอเสนอแลว 
คดีก็ยังไมเสร็จสิ้นลงในทันที แตยังคงดําเนินคดีตอไปจนถึงที่สุด ซึ่งวิธีการนี้เปนแต
เพียงการชวยใหการพิจารณาคดีทําไดงายและรวดเร็วขึ้นเทานั้น

    ๕) การเปรียบเทยีบในคดีอาญา เปนกรณทีีร่ฐัใหอาํนาจเจาหนาที่
ฝายบริหารลงโทษทางอาญาแกผูกระทําผิด โดยการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงบุคคลท่ีมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับ คือ พนักงานสอบสวน ทั้งนี้เพื่อใหความผิดตามกฎหมายนั้น
เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว จึงใหเจาพนักงานนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว ความผิดลหุโทษ ซึ่งการเปรียบเทียบปรับน้ันมีไดเฉพาะในชั้น
สอบสวนและกอนมีการฟองคดีตอศาล โดยตองกระทําดวยความสมัครใจของผูตองหา
และความยินยอมของผูเสียหายดวย

P149-159.indd   152 18/9/2555   10:09:35



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๕๓จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

  ๒.๒ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการทางศาล
           การกระทําความผิดในทางอาญาที ่เ กี ่ยวกับนักท องเที ่ยว 

ในคดีความผิดเล็กนอยที่ยอมความได เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความผิดเกี่ยวกับ
รางกายท่ีไมรายแรง เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษจําคกุไมเกินสามป หรอืปรบั
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ ซึ่งเปนคดีทีม่ีอัตราโทษเล็กนอยจึงอยูในเขต
อํานาจของศาลแขวง เพราะการพจิารณาพพิากษาคดอีาญาที่อยูในเขตอํานาจของศาล
แขวงนั้น กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑวิธีพิจารณาความไวเปนการเฉพาะ คือ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณในประการที่สําคัญเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ใหไดรับความยุติธรรมโดยวิธีการเฉพาะที่งาย สะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย 
โดยไมใหประชาชนผู มีขอพิพาทในคดีอาญาเล็กนอยนัน้ จะตองเสียเวลาใน
การดาํเนินคดท่ีียุงยากและสลบัซบัซอนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
กระบวนพจิารณาความอาญาในศาลแขวงมีบทบญัญตัพิเิศษแตกตางไปจากวธีิพิจารณา
ความทั่วไปเพราะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

      (๑) ในกรณีทีจั่บตัวผูตองหาไดแลว พนักงานสอบสวนตอง
มอบตัวผูตองหาใหแกพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบโดยเร็ว และพนักงานอัยการ
ตองรีบนําสํานวนมาฟองตอศาลโดยเร็ว ซึ่งรวมการดําเนินการทั้งหมดนี้นับแตเวลา
ทีผู่ตองหาถูกจับจนถึงเวลายืน่ฟองตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง 
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยืน่
คาํรองตอศาลเพื่อขออนุญาตผดัฟองคดไีปฟองในคราวหนา เพราะมคีวามจาํเปนหรอื
มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถฟองผูตองหาไดทันในกําหนดเวลานั้นก็ได 

      (๒) ในกรณท่ีียังจบัตวัผูตองหาไมได พนกังานสอบสวนในทองที่
ท่ีความผดิเกดิขึ้นในเขต หรอืผูตองหามท่ีีอยูมีอาํนาจทาํการสอบสวนได ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ และใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ผูรบัผดิชอบสงสํานวนพรอมความเหน็ไปยงัพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนหนาที่ของพนกังาน
อัยการเห็นสมควรสั่งฟองหรอืสั่งไมฟอง แตในมาตรา ๗ ของพระราชบญัญตัจัิดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ทีก่ําหนดใหคดีทีอ่ยูในเขตอํานาจของ
ศาลแขวงมีกําหนดระยะเวลาใหพนักงานอัยการฟองคดีภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ทีผู่ตองหาถูกจับ ก็เปนเรือ่งทีกํ่าหนดเฉพาะในกรณทีีม่ีตัวผูตองหาจะทาํใหคดีเขาสู
กระบวนการของศาลเร็วขึ้น 

     ในคดีอาญาเล็กนอยทีผู่เสียหายเปนนักทองเทีย่วชาวตางชาติ 
มีกาํหนดระยะเวลาอยูในประเทศไทยคอนขางจํากัด หากจับตวัผูตองหาไมไดกไ็มอยูใน
บังคับของกําหนดระยะเวลาที ่จะทําใหคดีเขาสู กระบวนพิจารณาของศาลแขวง 
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เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาน้ันจําเปนตองพิจารณาโดยเปดเผยตอหนาจําเลย 
ดังนั้น บทบัญญัติของการพิจารณาคดีในศาลแขวงก็ไมสามารถเยียวยาความเสียหาย
ใหแกนักทองเท่ียวไดอยางเต็มที่ ในการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวชาว
ตางชาตโิดยกระบวนการศาล หากนกัทองเทีย่วผูเสยีหายไดรบัการชดเชยความเสียหาย
หรือมีการพิพากษาลงโทษจําเลยในระหวางที่ผูเสียหายอยูในประเทศ ก็จะเกิดความ
พึงพอใจในกระบวนการเยียวยาความเสียหายของประเทศไทย

๓. การสืบพยานลวงหนาในคดีอาญาของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

   โดยปกติการสืบพยานบุคคล ไมวาจะเปนการสืบ
พยานโจทกหรือพยานจําเลยก็ตามเปนกระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี ซ่ึงจะตองกระทําภายหลังท่ีมีการย่ืนฟองคดีตอศาลแลว
แตหากมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานบุคคล
ไวกอนฟองคดีตอศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๓๗ ทวิ กําหนดใหมีการสืบพยานบุคคลไวลวงหนาได 
เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้คือ บุคคลนั้นจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง เปนบุคคลมีถ่ินท่ีอยูหางไกลจากศาลท่ี
พิจารณาคดี มีเหตุอันควรเช่ือวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานน้ันไมวาโดยตรงหรือทางออม 
หรอืมเีหตจุาํเปนอืน่อนัเปนการยากแกการนาํพยานมาสบืในภายหนา โดยพนักงาน
อัยการจะยื่นคํารองขอเอง หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูเสียหายหรือจากพนักงาน
สอบสวนใหย่ืนคํารองขอตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหสืบพยานบุคคลคนไวลวงหนากอนได 
     ดังน้ัน หากนักทองเท่ียวชาวตางชาติผูเสียหายซ่ึงเปนพยานบุคคลมีความ
จําเปนตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จ
หรอืกอนพนกังานอยัการฟองคดตีอศาล เชนนีย้อมเกดิปญหาในเรือ่งเกีย่วกบัการรบัฟง
พยานหลักฐานในคดีอันจะใชในการลงโทษผูกระทําความผิดได ประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญามาตรา ๒๓๗ ทว ิจงึไดกาํหนดใหมวีธิกีารเกีย่วกบัการสบืพยาน
ลวงหนากอนฟองคดีได ในกรณีที่พยานบุคคลตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งเปนมาตรการที่ศาลชวยเหลือคูความในกระบวนพิจารณาที่ตองการอางอิงพยาน
หลักฐาน แตพยานหลักฐานนั้นตองมีความสําคัญกับคดีพอที่จะตองอางอิงขอเท็จจริง 
เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตนได   

  ซึ่งการกําหนดมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานไวกอน
ฟองคดีในคดีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติและเปนพยานสําคัญแหงคดี 
หลักเกณฑในเรื่องการสืบพยานลวงหนากอนฟองนั้นเปนเพียงมาตรการของฝายรัฐ

ไ ี่
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ทีช่วยเหลือคูความในคดีทีจ่ะอางอิงพยานหลักฐานสําคัญแตมีความจําเปนทีจ่ะเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักร แตหากมีการแยกคดีที่เกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ใหไดรับการพิจารณาโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑทีเ่หมาะสมกับระยะเวลาที่จํากัด
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว ทําใหคดีเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาทีน่ักทองเทีย่วพักอาศัยอยูในประเทศไทย ยอมจะเปนประโยชนแก
นักทองเที่ยวมากที่สุด

  กรณีทีเ่กี่ยวกับพยานหลักฐานนี้หากมีความจําเปนเนื่องจากไมสามารถ
ฟองคดไีดทันกอนท่ีพยานจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงหากใหนักทองเที่ยว
ผูเสียหายมีอํานาจที่จะขอสืบพยานไวกอน โดยไมจําตองรองขอพนักงานอัยการแตใช
วิธีย่ืนตอศาลท่ีพจิารณาเฉพาะคดขีองนักทองเท่ียวไดโดยตรง เชนน้ียอมเปนมาตรการ
ท่ีรฐัใหความชวยเหลอืและอาํนวยความยตุธิรรมใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิซึ่งทํา
ใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงกระบวนยุติธรรมไดโดยสะดวก  ทั้งนี้ หากตอมาผูตอง
หานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําผิดทางอาญา ก็ใหรับฟงคําเบิกความของพยาน
ที่ไดสืบไปกอนลวงหนาในการพิจารณาคดีนั้นได

๔. มาตรการที่รัฐใชในการเยียวยาความเสียหายในทางอาญา
แกนักทองเที่ยว

  โดยสาเหตุของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนและเปนปญหากับนักทองเท่ียว
สวนใหญเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทีม่ีประสิทธิภาพของเจาหนาทีต่ํารวจ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดสงเสริมนโยบาย
การทองเที ่ยว แตไมมีการจัดแผนงานรองรับใหครอบคลุมถึงความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ว การทีร่ัฐกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเทีย่วเปนการเปดโอกาสให
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศไทยมากข้ึนเปนการสรางภาระความรับผิดชอบให
กับผูมีหนาท่ีเก่ียวของมากข้ึน ขณะเดยีวกันสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในธุรกิจการทองเที่ยว
ก็เอื้ออํานวยใหเกิดการกระทําความผิดตอนักทองเที่ยว

  เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนจนทําใหมีผูตกเปนเหย่ืออาชญากรรม
รัฐมีหนาทีต่องเขามาเยียวยาความเสียหายทีเ่กิดขึน้และผูกระทําความผิดเองก็
ตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดขึ้นโดยการชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งสิทธิในการ
เยียวยาความเสียหายของผูเสียหายในคดีอาญานั้นสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท๒ 
คือ การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ และการเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิ
ทางศาล ดังนี้ 

  ๒ภัทริน รินทรธราศรี, อางแลว หนา ๖๕ - ๖๖.
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    ๔.๑ การเยียวยาความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ 
            การคุมครองสิทธิของผูเสียหายนั้นถือเปนสิทธิอันชอบธรรมที่

ผูเสยีหายมสีทิธิไดรบัจากรฐัทีจ่ะตองชวยเหลอืเพือ่บรรเทาความเสยีหายแกผูเสยีหาย
ดวยการกําหนดแนวทางการเยียวยาแกผูเสียหายตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผูมี
สทิธไิดรบัคาตอบแทนตามพระราชบญัญตันิีจ้ะตองเปนผูเสยีหายในคดอีาญา กลาวคอื 
ตองเปนบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือรางกาย หรือจิตใจเน่ืองจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยตนเองมิไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดน้ัน๓

และความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทน
ไดจะตองเปนความผิดตามท่ีระบไุวในพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒
อันไดแกความผิดในลักษณะ ๙ คือ ความผิดเก่ียวกับเพศมาตรา 
๒๗๖ ถงึมาตรา ๒๘๗ และลกัษณะ ๑๐ ความผดิเกีย่วกบัชวีติรางกาย 
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔ หมวด 
๒ ความผิดตอรางกาย มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐  หมวด ๓ 
ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ และในหมวด ๔ ความผิด
ฐานทอดทิ้งเด็กคนปวยเจ็บหรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ ทั้งนี้ 
โดยบุคคลดังกลาวสามารถย่ืนคําขอรับคาตอบแทนตอคณะกรรมการพิจารณาคา
ตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ณ สํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา หรือที่สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดทุกจังหวัด ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด๔

  ๔.๒ การเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิทางศาล
        การกระทาํความผดิอาญาทีม่นีกัทองเทีย่วเปนผูเสยีหายน้ันเกดิขึน้

อยางตอเนื่องเปนประจํา แมรัฐบาลจะใหความสําคัญกับการทองเที่ยวโดยกําหนด
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให
นกัทองเทีย่วเดินทางเขามาทองเทีย่วในประเทศใหมากทีส่ดุ และเม่ือนกัทองเทีย่วไดรบั
ความเสียหายในการกระทําความผิดอาญาข้ึนจึงตองมีการกําหนดนโยบายปองกันความ
เสียหายและเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวน้ันดวย แมผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิ
ที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กต็าม แตหากผูเสยีหาย

  ๓พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓. 
   ๔พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๒. 
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เห็นวาการเยียวยาความเสียหายที่ไดรับจากรัฐนั้นไมเพียงพอตอความเสียหายที่
ผูเสียหายไดรับ ก็อาจใชสิทธิเรียกรองทางศาลเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําผิดได 
ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ซึง่ไดกาํหนดหลกัเกณฑ
ใหผูเสียหายมีสิทธิเรยีกคาสนิไหมทดแทนจากจําเลยในคดีท่ีพนกังานอยัการเปนโจทก
และผูเสยีหายมสีทิธท่ีิจะเรยีกเอาคาสนิไหมทดแทนเพราะเหตุไดรบัอนัตรายแกชวีติ 
รางกาย จิตใจหรือไดรับความเสื่อมเสียตอเสรีภาพในรางกาย ชื่อเสียงหรือไดรับ
ความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื ่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย 
ซึง่ผู เสียหายสามารถยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลย
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได เมื ่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ ้น 
และการกระทาํน้ันกอใหเกดิสทิธเิรยีกรองในทางแพง หรอืท่ีเรยีกวาคดแีพงเกี่ยวเนื่อง
คดอีาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยน้ันไดกาํหนดใหผูกระทําความผดิ
ตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสยีหาย โดยการคนืทรพัยสนิ การใชราคา และคาเสยีหาย
เพื่อความเสียหายอยางใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

      เดิมการดําเนินคดีแพงเกี ่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีทีพ่นักงาน
อัยการเปนโจทกนั้น มีขอจํากัดวาพนักงานอัยการมีอํานาจยืน่คํารองขอคืนทรัพย
หรือใชราคาแทนผูเสียหายไดเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับทรัพย ๙ ฐานความผิดเทานั้น 
อันไดแกความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก 
ฉอโกง ยักยอก และรับของโจร๕ โดยขอใหศาลบงัคบัจาํเลยคนืทรพัยสนิหรอืใชราคาแทน
ผูเสียหายได โดยไมรวมความผดิท่ีเก่ียวกับการทาํรายรางกาย หรอืความผดิตอเสรภีาพ 
นอกจากนี้ผูเสียหายซึ่งไดรบัความเสยีหายอยางอื่นท่ีประสงคจะเรยีกคาสนิไหมทดแทน
จากจําเลยจะตองไปดําเนินคดีในสวนแพงดวยตนเองโดยตองเสียคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดีเองทําใหผูเสียหายเหลานั้นไดรับความเดือดรอนโดย
ไมเปนธรรม

      ตอมาจึงไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยืน่คํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเขามา
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีแทนผูเสียหายไดโดยไมตองแยกฟอง
เปนคดีตางหาก รวมทัง้ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณา
ดังกลาวใหแกผูเสียหาย เพื่อใหการวินิจฉัยคดีสวนแพงเปนไปดวยความรวดเร็วและ
เปนธรรมแกผูเสียหายยิ่งข้ึน โดยผูเสียหายตองยื่นคํารองขอกอนเริ่มทําการสืบพยาน 
และหากไมมีการสืบพยานในคดีนั้น กลาวคือ กรณีทีจํ่าเลยใหการรับสารภาพโดย
ไมจาํเปนตองมกีารสบืพยานประกอบคาํรบัสารภาพตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

  ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓. 
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กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

จุลนิติ

ความอาญา มาตรา ๑๗๖ ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
โดยคํารองตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเก่ียวกับความเสียหายและจํานวนคาสินไหม
ทดแทนที่เรียกรองดวย 

สรุป 
แมรัฐจะมีการกระตุนเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการทองเท่ียวมากเพียงใด

ก็ตาม แตหากประชาชนในประเทศหรือผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ยังคงขาด
จิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดีมีการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวหรือแมแตการ
ทาํรายรางกายเพ่ือใหไดมาซึง่ทรพัยสนิจากนักทองเทีย่วอนัเปนความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จงึทาํใหเกดิคดขีอพพิาทอยูเปนประจาํทัง้
ในทางแพงหรือทางอาญา  

ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวแลว การดําเนิน
กระบวนยุติธรรมทางอาญาใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ไมวาจะเปนการพิจารณาคดีในช้ันศาล หรือมาตรการตาง ๆ 
ที่รัฐนํามาใชในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวน้ันถือวายังไม
เหมาะสมในการท่ีจะเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวได 
จึงทําใหนักทองเท่ียวไมไดรับความสะดวก รวดเร็วในการ
เยียวยาความเสียหายนั้น ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยได ทําใหขาดรายไดจากการทองเท่ียวอันเปนผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการทองเทีย่ว และกระทบตอเศรษฐกจิขอประเทศโดยภาพ
รวมดวยซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการทองเท่ียวก็คือเรื่องของความปลอดภัย 
อนัเปนสิง่ทีน่กัทองเทีย่วจะพจิารณาเปนลาํดบัแรก แลวจงึพจิารณาถงึสถานทีท่องเทีย่ว
ที่สวยงามและประเพณีวัฒนธรรมที่นาสนใจ หรือความแตกตางและนาศึกษาทาง
ภมูศิาสตร ซึง่นอกจากความประทบัใจในการบรกิาร และความมัน่ใจในความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินที่มีผลโดยตรงกับนักทองเที่ยวแลวยังเปนการประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวเลือกประเทศไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับพวกเขาอีกดวย  

ดังนั้นการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการทองเที่ยวนั้นจึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป
เพื่อใหเกิดความม่ันใจแกนักทองเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยซ่ึงถือเปนแรงจูงใจ
ที่สําคัญตอนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากที่สุด 
เพราะความสงบเรียบรอยภายในประเทศถือเปนภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมให
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนและยังสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงภายใน
ประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกปลอดภัยที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดวยความสุขใจ ในขณะเดยีวกนัอาชญากรรม และกลุมบคุคลท่ีแสวงหาผล
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สารพันปญหากฎหมาย

ประโยชนจากนักทองเที่ยวก็จะลดนอยลงสงผลใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกมัน่ใจตอ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น

 

เอกสารอางอิง
• ภทัรนิ รนิทรธราศร,ี “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติผูไดรับความเสียหายในประเทศไทย”

วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒.
• เอกนรินทร ปนยานะ, รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 

: กรณีศึกษาสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, สถาบันพระปกเกลา. ๒๕๔๗. 
• นันทนภสั อรรถาผล “ความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วตางชาตติอการใหบรกิารของตาํรวจทองเทีย่วเมอืงพทัยา 

จังหวัดชลบุรี” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓.
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
• พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
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คําคม

จุลนิติ๑๖๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนชื่อเฉพาะของกฎหมายสูงสุด

ที่ใชเฉพาะในประเทศไทย 

     โดยมีขอสังเกต ๒ ประการ คือ 

      ๑. ไมมี “พ.ศ. หรือพุทธศักราช” เวนแตฉบับแกไขเพิ่มเติมเพราะเจาะจงใหใช

อยางถาวร แตมักจะมีความเขาใจผิดกัน โดยเติมคําวา พ.ศ. หรือพุทธศักราชตอทาย 

แตธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะมีคําวา พุทธศักราช

ตอทายเพื่อใหทราบวาใชเพียงชั่วคราว

      ๒. ไมมี “กฎหมาย” อยูหนาคําวา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” ใชในความหมาย

ที่เปนวิชาท่ีศึกษาเน้ือหารัฐธรรมนูญ เพราะฉะน้ันใชคําวากฎหมายนําหนาถือวาผิด

และซาํซอนเชนเดยีวกบัทีไ่มใช คาํวา “กฎหมายพระราชบญัญตั”ิ หรอื “กฎหมายประมวล

กฎหมาย” เพราะพระราชบัญญัติก็ดี ประมวลกฎหมายก็ดี เปนชื่อเฉพาะของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็เปนชื่อเฉพาะ ของกฎหมาย   ไมจําเปนตองเอาคํา

วากฎหมายไปเติมขางหนาอีก

ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนายนันทชัย เพียรสนอง
         คําอธิบายหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

โดยทีร่ัฐธรรมนูญหลายฉบับทีผ่านมา รวมทัง้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ไดบญัญตัหิลกัการอนัเปนสทิธขิั้นพื้นฐาน
ของประชาชนเอาไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” 
ซึ ่งบทบัญญัติดังกลาวมีความมุ งหมายทีจ่ะคุ มครองสิทธิของผู ตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 
โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวาเปน
ผูกระทําความผิด อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวาในประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช
จํานวนมากมายหลายสิบฉบับเพื ่อเอาผิดแกบุคคลธรรมดาซึ ่งเปนผู ดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
ในลักษณะที ่เปนการสันนิษฐานใหผู ดําเนินกิจการของนิติบุคคลรับผิดไวกอน กลาวคือ มีการ
ตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคําในลักษณะที่วา “ในกรณีที่ผู กระทําความผิดเปนนิติบุคคล 
ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรบัความผิดนั้น ๆ  ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน หรือรูเห็น 
หรือยินยอม ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” และการตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคํา
ในลักษณะดงักลาว ทําใหเกดิประเดน็ขอถกเถยีงในทางวชิาการตลอดระยะเวลาทีผ่านมาวาเปนการขดั
ตอบท “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” หรือไม เพียงใด จนในที่สุด
ศาลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัประเดน็ดงักลาวไวในคาํวินิจฉยัท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วาพระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ 

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡Ó ÅÒ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ 
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล” 

 ๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตอง
รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล.
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ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงใครขอเสนอเรื่อง “ขอสันนิษฐานวาผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ “การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของ
ผูบริหารนิติบุคคล” โดยผู เขียนจะไดกลาวถึงที่มาและหลักการสําคัญของขอสันนิษฐานวา
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แนวความคิด
และเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในตางประเทศ ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
ของประเทศไทย และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในกรณีดังกลาว พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ท่ีมาและหลักการสําคัญของบท “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธ์ิ (presumption of innocence) 
ตามทีบ่ญัญตัไิวในรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนขอสนันษิฐานอนัมทีีม่าจากหลกัสทิธมินษุยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ 
จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผยและผูนั้นไดรับหลักฐาน
ทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากล
ที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวา
จะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของ
หลักนิติธรรม (the rule of law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและระดับระหวางประเทศ 
อนัไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนษุยชนของสหประชาชาต ิ(Universal Declaration of Human 
Rights - UDHR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึง่ประเทศไทยเปนภาคสีมาชกิมพีนัธกรณอียูดวย๒

ถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทาง
อาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิด
อาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลเก่ียวกับความรับผดิทางอาญาท่ีรฐัใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมี
พยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด

 ๒ โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ 
ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรอืไม ลงวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕ หนา ๓ – ๔.
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๒. แนวความคิดและเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล๓ 

 ๒.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
 การกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลอยูบนพื้นฐานแนวความคิดทีว่า

นติิบุคคลตองแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ โดยผานทางผูแทนของนิติบุคคลเสมอ เมือ่นิติบุคคล
กระทําความผิดก็ยอมเปนทีเ่ขาใจไดวาผูแทนนิติบุคคลยอมตองมีสวนรูเห็น หรือมีสวนเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดนัน้ดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาแททีจ่ริงแลวความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคลธรรมดานั่นเอง (any crime committed in corporate name must be 
committed by a person)

 นอกจากนี ้ การลงโทษนิติบุคคลในบางกรณี เชน การลงโทษปรับบริษัทขนาดใหญทีม่ี
ความมั่นคงทางการเงินยอมไมอาจทําใหการลงโทษบรรลุวัตถุประสงคไดเลย ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะ
ตองกําหนดความรับผิดทางอาญาสําหรับผูบริหารนิติบุคคลดวย เพื่อทีจ่ะลงโทษตนเหตุของความผิด
ที่เกิดขึ้น และเพื่อใหการแกปญหาเรื่องการกระทําความผิดของนิติบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 การกําหนดความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลนั้น กฎหมายไดมีการกําหนดไวโดยแยกเปน 
๒ กรณี คอื ความรบัผิดทางอาญาในกรณปีกต ิและความรบัผดิทางอาญาตามขอสนันษิฐานทางกฎหมาย

  ๑) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในกรณีปกติ
  ในกรณีนีค้วามรับผิดเกิดขึ้นจากการกระทําของผูบริหารของนิติบุคคล โดยเปนกรณีที่

ผูบรหิารนติิบุคคลไดกระทาํความผดิเพื่อประโยชนของนิตบิคุคล ซ่ึงทําใหนิตบิคุคลตองรบัผดิทางอาญา
สําหรบัการกระทาํนั้น และผูบรหิารนิตบิคุคลก็ตองรบัผดิทางอาญาเปนสวนตวัดวย ในกรณเีชนนี้ โจทก
มีหนาทีน่ําสืบพยานหลักฐานใหศาลเชื่อวา ผูบริหารนิติบุคคลกระทําความผิดจริงตามที่โจทกกลาวหา
จนปราศจากขอสงสัย

 ๒) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย
  ในกรณีนี ้ ความรับผิดของผู บริหารนิติบุคคลเกิดขึ ้นจากการกระทําความผิดของ

นติบิคุคล โดยเปนกรณทีีน่ติบิคุคลไดกระทาํความผดิตามกฎหมาย และกฎหมายกาํหนดขอสนันษิฐาน
วาใหผูบริหารนิติบุคคลซึ่งไดแก บรรดาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นมีความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น
ในการกระทําความผิดนั้น 

 ๒.๒ เหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล 
 ในการดําเนนิคดีอาญานัน้ มหีลักการเรือ่ง “presumption of innocence” คือ 

การตองสันนษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยไมมีความผดิ จนกวาจะพสิจูนไดวาบคุคลน้ันไดกระทํา

 ๓ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และคณะ, “ความรับผิดของนิติบุคคล” (รายงานสรุปผลการวิจัย หัวขอที่ ๘ ของโครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ” ระยะที่ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด), [Online] แหลงที่มา  
(http://www. www.institute.ago.go.th/backupweb/upload/.../11080810856.doc, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕). 
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ความผิดจริง โดยโจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงดังไดกลาวมาแลว 
แตในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล อันมีผลใหเม่ือ
โจทกสามารถนําสืบใหเห็นถึงขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของขอสันนิษฐานไดแลว (basic fact) ก็จะสงผล
ใหเกิดขอเท็จจริงที่ไดรับการสันนิษฐาน (presumed fact) ตามมา๔ โดยจําเลย (ผูบริหารนิติบุคคล) 
มีหนาที่ตองนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential Burden) เพื่อหักลางขอสันนิษฐานนั้น ซึ่งในสภาวะ
เชนนีอ้าจทาํใหจาํเลยตกอยูในสภาวะทีเ่สยีเปรยีบและมโีอกาสท่ีจะแพคดมีากขึน้ และในความเปนจริง
ผูบรหิารของนิตบิคุคลอาจมีหลายคน และอาจไมสามารถทราบเก่ียวกบัการกระทําตาง ๆ  ของนติบิคุคล
ไดครบทุกเรื่อง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ 

 อยางไรก็ตาม เหตุที่กฎหมายไดกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นติบิคุคลในลกัษณะดงักลาวนัน้ มาจากเหตผุลทีว่า การดาํเนนิงานตาง ๆ  ของนติบิคุคลในบางครัง้อาจ
เปนการกระทําความผิดได ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอาจสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจเปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทีค่วามผดิน้ันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (economic crime) 
เนือ่งจากโดยลกัษณะของอาชญากรรมประเภทนีพ้ยานหลกัฐานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกบัการกระทาํความผดิ
มกัจะอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิดเปนสวนใหญ ทาํใหการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  
ของฝายโจทก เพื่อฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งถาฝายโจทก
ไมสามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลยจนปราศจากเหตุ
อนัควรสงสยัไดแลว ศาลกไ็มอาจลงโทษจาํเลยได ดวยเหตนุี ้กฎหมายจงึจําเปนตองกาํหนดขอสนันิษฐาน
ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลบาง เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม

 นอกจากนี ้การกาํหนดขอสนันิษฐานความรบัผดิใหผูบรหิารนติบิคุคลตองรบัผดิในการกระทาํ
ของผูบริหารนติบิคุคลอืน่โดยทีต่นมไิดมสีวนรูเหน็หรอืมสีวนเกีย่วของกบัการกระทาํความผดิดวยเลยนัน้ 
กเ็ปนเพราะกฎหมายประสงคจะใหผูบรหิารนติิบคุคลซึง่อยูในนติบิคุคลเดยีวกนัมหีนาทีต่องคอยควบคมุ
และสอดสองดูแลพฤติกรรมเก่ียวกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ  ระหวางบรรดาผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน 
เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง

  ๔ โสภณ  รัตนากร, “คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน”, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ, ๒๕๓๘), 
หนา ๑๒๕ – ๑๔๔.

กฎหมายประสงคจะใหผูบริหารนิติบุคคลซึ่งอยู ใน
นติบิคุคลเดยีวกนัมหีนาท่ีตองคอยควบคมุและสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ 
ระหวางบรรดาผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน เพื่อปองกัน
มิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง
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๓. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในตางประเทศ๕ 
  ๓.๑ ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศอังกฤษ
 ในประเทศองักฤษไดมีการกําหนดความรบัผดิทางอาญาของผูบรหิารนิติบคุคลไวในกฎหมาย

ลายลักษณอักษรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการบัญญัติกฎหมายใน ๒ ลักษณะ คือ  
  ๑) การกาํหนดวาในกรณีท่ีนิติบคุคลกระทําความผดิ และสามารถพสิจูนไดวาเปนการกระทํา

ท่ีเกิดข้ึนโดยความยินยอม หรือความรูเห็นเปนใจ หรือเกิดข้ึนจากความประมาทใด ๆ ของผูอํานวยการ 
ผูจัดการ เลขาธิการ หรือเจาหนาทีอ่ืน่ใดในลักษณะเดียวกันกับบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ดังกลาว
ของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการในลักษณะดังกลาว บุคคลนั้นและนิติบุคคลจะมีความผิด 
ซึ่งในกรณีนีโ้จทกมีหนาทีน่ําสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ทั้งนี้ กฎหมายสวนใหญ
ของอังกฤษจะมีลักษณะเชนนี้

 ๒) การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้
ฝายจําเลยมีหนาที่นําเสนอพยานหลักฐาน เพื่อหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมาย 

 การบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นิติบุคคลนั้น ทําใหเกิดขอสงสัยเรื่องความชอบธรรมของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ เนื่องจาก
การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษยึดถือหลัก “presumption of innocence” และในระบบ
คอมมอนลอวมีการแบงภาระการพิสูจนออกเปนภาระจูงใจใหศาลเชื่อ (persuasive burden) และ
ภาระการนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential burden) ในคดีอาญานั้นโจทกมีภาระทั้ง ๒ ประการ
คอื ท้ังภาระจงูใจใหศาลเช่ือ และภาระการนําเสนอพยานหลกัฐาน สวนจําเลยมหีนาท่ีเพยีงการนาํเสนอ
พยานหลักฐานเทานั้น มิไดมีหนาที่จูงใจใหศาลเชื่อแตอยางใด โดยจําเลยมสีิทธิที่จะไมใหการใด ๆ เลย 
หรืออาจจะยกขอตอสูโตแยงขอกลาวหาของโจทกได 

 ดวยเหตุดังกลาว ในระยะหลังจึงไมมีการตรากฎหมายเปนขอสันนิษฐานความรับผิดของ
ผูบริหารอีกตอไป ในกรณีที่รัฐประสงคจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด รัฐก็จะกําหนดความ
รับผิดของผูบริหารเอาไวโดยชัดแจง โดยกําหนดองคประกอบความผิดไววา เมือ่ผูบริหารนิติบุคคล 
“มีสวนรู” ในการกระทาํ (โดยที่มิตอง “ลงมอืกระทาํ”) ก็เปนความผดิแลว และกําหนดใหโจทกเทานั้นท่ี
มีภาระการพสูิจนใหเหน็ถงึความผดิของจาํเลย เชนตาม The Companies Act ๑๙๖๗ มาตรา ๘๙ (๑) 
กําหนดวา “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และพิสูจนไดวาความผิดนั้น
เกดิขึ้นโดยความยนิยอม หรอืรูเห็นเปนใจ หรอืโดยความประมาทของผูอํานวยการ ผูจัดการ หรอืบคุคล
อื่นใดที่มีฐานะคลายคลึงกับบุคคลตาง ๆ เหลานี้ บุคคลนั้นมีความผิดเชนเดียวกับนิติบุคคล”

 ๓.๒ ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผูแทนของนิติบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด

อาญาจะตองมีความรับผิดทางอาญาดวย แมวาจะเปนการกระทําในนามของนิติบุคคล และได
กระทําโดยอยูภายในขอบเขตแหงงานที่จางก็ตาม และโดยทั่วไป ผูบริหารนิติบุคคลจะตองรับผิด

  ๕ วงศศิริ  ศรีรัตน, “ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๓๖), หนา ๖๗ – ๗๘.
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ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน เฉพาะในกรณีที่ผูบริหารนิติบุคคลไดสั่งหรืออนุญาตใหมี
การกระทํานั้น มิใชตองรับผิดเพียงเพราะวาตนมีสถานะเปนผูบริหารนิติบุคคล

 ในสวนของการบัญญัติกฎหมายเพื่อกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล 
ฝายนิติบัญญัติมักจะไมบัญญัติเปนขอสันนิษฐานใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด แตจะบัญญัติ
ไวในลักษณะที่ใหผูบริหารนิติบุคคลจะตองรับผิดตอเมื่อผูบริหารนิติบุคคลมีสวนรูเห็นในการ
กระทําความผิดนั้นในทํานองเดียวกับกฎหมายอังกฤษ เชน The Consumer Product Safety Act 
(๑๕ U.S.C.A. section ๒๐๗๐ (๖) บญัญตัวิา “ในกรณทีีผู่อาํนวยการ เจาหนาที ่หรอืตวัแทนของบรษิทั
รูหรอืเจตนา สัง่ ใหอาํนาจ หรอืกาํหนดการกระทําใด ๆ  โดยฝาฝนทัง้หมดหรือแตบางสวนในมาตรา ๑๙ 
และไมยอมกระทําการตามคําส่ังที่บริษัทไดรับจากคณะกรรมการจะตองถูกลงโทษตามมาตราดังกลาว 
โดยไมคํานึงวาบริษัทจะไดรับโทษหรือไม”

๔. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลของประเทศไทย
 ในประเทศไทยไดมกีารกาํหนดใหผูบรหิารนิตบิคุคลตองรบัผดิในกรณทีีน่ติบิคุคลกระทําผดิ

ครั้งแรกในพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐ มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมาย
ในระยะหลัง ๆ มักจะมีการบัญญัติความรับผิดของผู บริหารนิติบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยงกับ
ความผิดของนิตบิคุคลควบคูไปดวยกันเสมอ กลาวคือ ในกรณีทีก่ฎหมายบัญญตัใิหนติบิคุคลตองมีความ
รับผิดทางอาญาแลว กฎหมายก็จะบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมีความรับผิด
ทางอาญาดวย โดยนํารูปแบบจากกฎหมายฉบับกอน ๆ มาใชเปนตัวอยาง และในบางครั้งอาจจะมิได
มีการพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง และม ิไดคํานึงถึงความ
จําเปนที่จะตองกําหนดความรับผิดในลักษณะดังกลาวในกฎหมายฉบับนั้น ๆ แตอยางใด โดยเฉพาะ
ในกรณีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับทางดานเศรษฐกิจ๖ สงผลทําใหในปจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติ
เกีย่วกับความรบัผิดทางอา ญาของผูบริหารนติบิคุคลอยูมากมายหลายสบิฉบบั โดยมกีรณตีวัอยางดงันี ้

 ๑) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔
  ๒) พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
  ๓) พ ระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๐

 ๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙ – ๘๒.

ในประเทศไทยไดมีการกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคล
ตองรับผิดในกรณีที่นิติบุคคลกระทําผิดคร้ังแรกใน
พระราชบญัญตัปิองกันการคากําไรเกนิควร พ.ศ. ๒๔๘๐ 
มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมายในระยะหลัง ๆ มักจะ
มีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับความผิดของนิติบุคคลควบคู
ไปดวยกันเสมอ
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  ๔) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘
  ๕) พร ะราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๗๑
   ๖) พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗  มาตรา ๑๕
  ๗) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕ ๓๕ มาตรา ๒๕
  ๘) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๔
  ๙) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐๑
  ๑๐) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๒
  ๑๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖
  ๑๒) พระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๗ ทวิ
  ๑๓) พระ ราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๘ 
  ๑๔) พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ . ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒
  ๑๕) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจา ยเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๐
 ๑๖) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ . ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
  ๑๗) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑
  ๑๘) พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๔
  ๑๙) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๐
 ๒๐) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๙
  ๒๑) พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔
  ๒๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๒
  ๒๓) พระราชบัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๓
  ๒๔) พระราชบัญญัติโรงง านผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐
  ๒๕) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕ ๐ มาตรา ๑๕๓
  ๒๖) พระราชบัญญตัิวาดวยความผิดเกี ย่วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
 ๒๗) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑
 ๒๘) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๒
  ๒๙) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓๕
  ๓๐) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๙
 ๓๑) พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๘
  ๓๒) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๙ ทวิ
  ๓๓) พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๗๖
  ๓๔) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

จุลนิติ

๕. แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
 โดยเหตุที่การตรากฎหมายในลักษณะที่เปนการสันนิษฐานใหผูดําเนินกิจการของ

นติบิคุคลรบัผิดไวกอน ทาํใหเกดิประเดน็ขอถกเถยีงในทางวชิาการตลอดระยะเวลาท่ีผานมาวาเปนการ
ขดัตอบท “ขอสนันษิฐานวาผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเปนผูบรสิทุธิ”์ ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรอืไม เพยีงใด จนในท่ีสดุประเด็นดงักลาวน้ีไดขึน้สูกระบวนการพิจารณาวินจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลฎีกาไดสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ (นายพิธาน  เช่ียวหัตถพงษ) เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑๗ วาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) 
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม

 ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไวในคําวินิจฉัยท่ี ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
วา พระราชบัญญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เปนขอสนันษิฐานตามกฎหมาย
ทีม่ผีลเปนการสนันษิฐานความผดิของจําเลยโดยโจทกไมตองพสิจูนใหเหน็ถงึการกระทาํหรอืเจตนา
อยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอ่ืนมาเปนเงื่อนไข
ของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เน่ืองจากการสันนิษฐานวา 
ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนนิงานของนิตบิคุคลน้ันตองรวมรับผดิกบันติบิคุคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพสิจูนไดวา 
ตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนไปใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจน
ถงึการกระทาํหรอืเจตนาของกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน
ของนิติบุคคลนั้นวา มีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจน
แตเพียงวา นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน 

 ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 
 “ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตให
รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”.

เปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด
เพียงบางขอหลังจากที่ โจทกไดพิสูจน ใหเห็นถึงการ
กระทําอยางใดอยางหน่ึงที่ เกี่ยวของกับความผิดที่
จําเลยถูกกลาวหา
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยใน
คดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบ
ความผดิเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสจูนใหเห็นถงึการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของกบั
ความผดิทีจํ่าเลยถกูกลาวหา และยังขดักับหลกันิติธรรมขอท่ีวา โจทกในคดีอาญาตองมภีาระการพสิจูน
ถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา
ดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย 
ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุมหรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยาน
หลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา บุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ท่ีถูกกลาวหา บทบญัญติัมาตราดงักลาวในสวนท่ีสนันษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาและจาํเลย
โดยไมปรากฏวา ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น
จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 อาศัยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหบรรดากรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการ
กระทาํหรอืเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนั้น ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไมอีกตอไป๘

๖. บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ผลจากคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดทาํใหเกิดความชัดเจนในทางวิชาการวา 

การตรากฎหมายในลักษณะที่มีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยง
กับความผิดของนิติบุคคลควบคู ไปดวย กลาวคือ ในกรณีทีก่ฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลตองมี
ความรับผิดทางอาญาแลว การที่กฎหมายบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมี
ความรับผิดทางอาญาดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ 
(presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
ทุกองคกร

  อยางไรก็ตาม คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีว่าเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐนั้น ก็แตเฉพาะในกรณีของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เทาน้ัน ท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนอันใชบังคับไมได ไมมีผลทําให
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ดังเชน
ที่ไดยกตัวอยางไวในขอ ๔) เปนอันใชบังคับไมไดตามไปดวย   

 ๘ โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ หนา ๕ – ๖.
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

จุลนิติ

 ดังน้ัน จึงควรมีการดําเนินการเพ่ือเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายตาง ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกันและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) 
โดยบัญญัติใหศาลท่ีพิจารณาคดี บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผูตรวจการแผนดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

 ทั้งนี้ การใชชองทางเพื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ซึ่งกําหนดวา 
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเห็นวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา นั้น นาจะเปนชองทางที่ดีที่สุด เพราะผูตรวจการแผน
ดินสามารถดําเนินการสํารวจและรวบรวมรายชื่อกฎหมายทุกฉบับที่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว
เพือ่เสนอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายดงักลาวมขีอความขัดหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม ในคราวเดียวกันไดเลย 

  อนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง และเปนอันใชบงัคบัไมได แลว หากหนวยงานทีเ่ก่ียวของกบัการบงัคับใช
กฎหมายฉบับนั้นมีความเห็นวา กรณีที่ผูกระทําความผิดตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและมีความจําเปน
ที่จะตองกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลใหมีความรับผิดดวย ก็เปนการสมควร
เปนอยางย่ิงหากท่ีจะไดมกีารดําเนินการเสนอเพ่ือใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนัน้ ๆ  โดยการบัญญตัิ
ความรับผดิทางอาญาแกผูบรหิารนติบิคุคลในลกัษณะทาํนองเดยีวกบัประเทศองักฤษ หรอืสหรฐัอเมรกิา 
กลาวคือ ในกรณีที่ตองการจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด ก็ควรกําหนดความรับผิดของ
ผูบรหิารเอาไวโดยชัดแจง โดยกาํหนดองคประกอบความผิดไววา เมือ่ผูบรหิารนิตบิคุคล “มสีวน” หรอื 
“รูเห็น” หรือ “ยินยอม” หรือ “เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ” ในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคล (โดยท่ีมิตอง “ลงมือกระทํา”) ก็เปนความผิดแลว และกําหนดใหโจทกเทานั้นที่มีภาระ
การพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้นั้นยอม
ไมเปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ (presumption of 
innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แตประการใด. 
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ความนํา
Jean Jacques Rousseau เคยกลาวไวในตอนหนึ ่ง

วา “กฎหมายที ่ปวงประชาไมไดใหความเห็นชอบดวยตนเอง 
ยอมไมมีผลบังคับ และนั่นไมใชกฎหมาย”๑ ซึ ่งถือเปนคํากลาว
ท ีส่อดคลองกับแนวคิดในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ตามแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ดังรายละเอียดที่ไดแสดง
ในตอนท่ีแลวของบทความชุดน้ี ในฐานะท่ีเปนกระบวนการข้ันตอนสําคัญ
อันจะตองจัดใหมีขึ้น กอนทีร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมีผลใช
บงัคับเปนกฎหมาย และการออกเสียงประชามติยอมจําเปนอยางยิง่ 
หากรางบทบัญญัติเชนวาจะกลายเปนกฎเกณฑสูงสุดอันเปนทีม่าและ
วิถีทางแหงอํานาจรัฐ ซึ่งสอดคลองตองกันกับความในขอ ๒๑ วรรค ๓ 
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (The Universal 
Declaration of Human Rights) ที่มีวา  “The will of the 
people shall be the basis of the authority of government” 
หรือ “ความสมัครใจของปวงชนเปนพื้นฐานของอํานาจสาธารณะ”

การออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญู (Constitutional 
Referendum) มีความสาํคญัในฐานะที่เปนการใหความเหน็ชอบจาก
ประชาชนที่จะแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ อันเปน
หลกัประกันท่ีจะกําหนดบทบญัญตัใินการสงเสรมิ รบัรอง และคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของทุกบุคคลไวเปนกติกาที่ละเมิดมิได ซึ่งบทความ
นีจ้ะไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีอนัเปนพืน้ฐานของการออกเสียง
ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ และตัวอยางโดยสังเขปของการจัดใหมี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด 
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงเรื่องดังกลาว
ตอไป

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย, “ทฤษฎีการเมืองยุคใหม”, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : พิมพอักษร,๒๕๔๗), หนา ๑๕๙.

“The Referendum Overview: 
ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)
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แนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียงประชามติ
ตอรางรัฐธรรมนูญ

หลักการปกครองท่ีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน: บอเกิดของสิทธิทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 

แนวคดิท่ีวา มนุษยสละเสรภีาพของตนเพื่อความมั่นคงและผาสกุของสงัคมไดมีพฒันาการไปสู
แนวคดิเรื่องอํานาจรฐั อันปรากฏใน “ทฤษฎสีญัญาประชาคม” ของ Jean Jacques Rousseau ซึ่งได
กลาวไววา มนุษยทุกคนอยูอยางอิสรเสรี มีความเทาเทียมกัน ตอมามนุษยไดรวมตัวกันเขาโดยสมัครใจ 
โดยมอบอํานาจอันเปนของตนไวแกสังคม หรือ “รัฐ” 

ในทรรศนะของรุสโซนั้น รัฐ คือ อํานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนทุกคนโดยตางยินยอม
พรอมใจกันมอบอาํนาจทกุอยางที่มีอยู เพ่ืออยูรวมกนัภายใตอาํนาจสงูสดุ อันเปน “เจตนารมณรวมกัน
ของสังคม” ซึ่งเปนเจตนารมณรวมกันที่สูงสุด๒

หลักการของสิทธิเสรีภาพโดยเจตนารมณรวมกันของปวงชนนั้น ไดพัฒนามาสูปจจุบันโดยการ
กําหนดหลักสิทธิเสรีภาพ เงื่อนไข และหลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบทบัญญัติของ 

“รัฐธรรมนูญ” อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งถือ
เปนเจตจํานงรวมกันของประชาชนในรัฐ ทั้งนี้ การแสดง
เจตนารมณของประชาชนที่สมบรูณตามอุดมคตนิัน้ จะตอง
ไมมอีงคกรใดมาคั่นกลางระหวางการแสดงเจตนารมณโดย
ประชาชนโดยตรงและเจตนารมณท่ีแสดงออก ซ่ึงหมายถงึ 
ประชาธิปไตยโดยตรงโดยประชาชน๓ อันเปนแนวคิด
รากฐานของการออกเสียงประชามติอีกประการหนึ่ง

ทฤษฎีอํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
“อํานาจกอต้ังระบอบและองคกรทางการเมอืง (Constituent power)” หรอื อํานาจในการ

ออกรัฐธรรมนูญหรือตรารัฐธรรมนูญ ใหเปนกฎเกณฑสูงสุดของรัฐไปสถาปนาระบอบการเมืองและ
องคกรทางการเมืองอีกชั้นหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็เปนทีม่าขององคกรทางการเมืองทั้งปวง๔ การใชอํานาจขององคกรที่
รัฐธรรมนูญจดัต้ังขึ้นนั้นจงึจะขดัตอรฐัธรรมนญูไมได โดยในประเทศที่มรีฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษร 
ไดกลาวถึงหลักการนี้วา คือ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”๕

๒ สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, 
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : พิมพดี, ๒๕๔๘), หนา ๔๓.

๓ เพิ่งอาง, หนา ๔๔.
๔ บวรศักดิ์ อวุรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา”, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.), หนา ๖๔.
๕ เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
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อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ศาสตราจารย 
ดร. บวรศักดิ์ อวุรรณโณ มคีวามเห็นโดยสรุปวา อาํนาจในการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่
มีการวิเคราะหวา ไมใชอํานาจนิติบัญญัติธรรมดาดังเชนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หากแตเปน อํานาจเปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองที่
ไดรับมอบมาจากอํานาจตรารัฐธรรมนูญดั้งเดิม๖ และอาจกลาวเพิ่มเติมไดวา อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนัน้ เรียกวา อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทีไ่ดรับมอบมาจากอํานาจในการ
กอตั้งองคกร๗ อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง

ดังนั้น การแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญจึงตองมีกระบวนการพิเศษหรือองคกรพิเศษซึง่
ไมเหมอืนกบัการตรากฎหมายธรรมดา บางกรณตีองใหประชาชนซ่ึงเปนผูมอํีานาจสงูสดุเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนการ ดังเชนที่ รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนัน้ไมอาจ
กระทําไดเฉพาะคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาดของรัฐสภา แตจะตองใหประชาชนออกเสียงเปน 
“ประชามติ” วาเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญไมใชกฎหมายธรรมดา 
แตเปน “สัญญาประชาคม”๘  

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดทีจ่ะใชรัฐธรรมนูญ

ลายลักษณอักษรเปนเคร่ืองมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
ในการจัดองคกรบริหารรัฐ๙ 

การใชรฐัธรรมนญูในลกัษณะสญัญาประชาคมเปนเครื่องมือดังกลาว มีวัตถปุระสงคในการจาํกดั
อํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐจะตองใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตปกครอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
หรือในการใชอาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศ๑๐ เชน การออกเสยีงประชามติตอรางรฐัธรรมนูญ 
(Constitutional referendum) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจในการจัดใหมีกฎเกณฑสูงสุด
ของรัฐ อันเปนที่มาของอํานาจและองคกรทางการเมืองในการปกครองประเทศ

๖ เพิ่งอาง, หนา ๖๖.
๗ Philippe Foillard, “Dictinnaire de droit public”, (Paris : Centre de publications universitaire, 2000 ), 

pp. 347-348. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”, 
พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๒๒ .

๘ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, อางแลว, หนา ๖๖.
๙ อมร จันทรสมบูรณ, “การปฏิรูปการเมือง คอนสติติวชั่นแนลลิสม ทางออกของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

สํานักนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙). อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๓ .

๑๐ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลว, หนา ๑๑๓-๑๑๔ .
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การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ: ตนกําเนิดของรัฐธรรมนูญในอุดมคติ
การทีป่ระชาชนสามารถเปนผูใชอํานาจออกเสียง

ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ไมวาจะไดกระทําตอ
รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัฐ หรือรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่มีขึ้นเพื่อใชบังคับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม หรือราง
รฐัธรรมนูญฉบบัแกไขเพิ่มเตมิท่ีมีขึ้นเพื่อแกไขหรอืเพิ่มเตมิ
ความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับมาเปนระยะ
เวลาหนึ่งใหสอดคลองกับยุคสมัยก็ตาม ลวนแลวแตเปน
กระบวนการที่พึงประสงคสําหรับการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ภายใตระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น 

ในทางปฏิบัติ รปูแบบของการออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนูญน้ัน สามารถจําแนกไดเปน 
๓ รูปแบบ ไดแก๑๑

• การออกเสยีงประชามติตอรางรฐัธรรมนญูซ่ึงเปนผลสบืเนือ่งมาจากการรเิริม่ของประชาชน 
ดังที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด

• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นโดยรัฐบาล หรือคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลแตงตั้ง เชน ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ 
และรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนส ค.ศ. ๑๙๘๗

• การออกเสียงประชามตติอรางรฐัธรรมนญูที่ยกรางขึ้นโดยสภารางรฐัธรรมนญู เชน ท่ีกาํหนด
ไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ และรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ค.ศ. ๑๙๘๗

ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ใหความเห็นไววา รูปแบบการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
ที่ยกรางขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญนั้น เปนรูปแบบที่ดีทีสุ่ด เนื่องจากประชาชนมีสวนรวมตั้งแต
ในชั้นเลือกตั้งตัวแทนของตนเขาไปปฏิบัติหนาที่ในสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดยกรางรัฐธรรมนูญ
เสรจ็ส้ินแลว ประชาชนกไ็ดใชอํานาจในการออกเสียงประชามตวิาจะเหน็ชอบกบัรางรฐัธรรมนญูดงักลาว
หรือไมอีกดวย ซึ่งรางรัฐธรรมนูญทีเ่ปนผลการของแสดงเจตนารมณของประชาชนโดยอิสรเสรีเทานั้น 
จึงจะกลาวไดวาเปนสัญญาประชาคมโดยปริยาย๑๒

รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ 
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ในเหตุการณปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๗๘๙ 

ไดสงผลใหหลักการปกครองที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน กลายเปนหนึ่งในรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยในรัฐประชาชาติสมัยใหม ซึง่ถือไดวา ประชาชนเปนฐานทีม่าของอํานาจ
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ในนามของปวงชนเทานัน้ จึงจะถือวาเปนผลของการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของชาต ิทั้งนี้ 

๑๑ ชาญชัย แสวงศักดิ์, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ”, พิมพครัง้แรก (กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๗๑.

๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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จุลนิติ

หลักการท่ีถอืวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนดงักลาวน้ันเปนบอเกดิของสทิธทิางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหมรูปแบบตาง ๆ  อาทิ สิทธิในการรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยประชาชน 
(Right of the people to adopt its own constitution) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนไปใช
อํานาจการปกครอง และสิทธิในการออกเสียงประชามติ ๑๓

ซึง่ รองศาสตราจารย ดร.นครนิทร เมฆไตรรตัน ไดอธบิายวา การออกเสยีงประชามตเิกีย่วกบั
รัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(referendum on constitutional amendment) และการรบัรองการประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบบัใหม 
(referendum on total revision of the constitution) นัน้ จัดอยูในรปูแบบการมสีวนรวมในลกัษณะ
ทีป่ระชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิติบัญญัติ โดยการรวมกันกําหนดกฎกติกาสูงสุด
ของบานเมืองโดยตรงนั่นเอง ภายใตหลักการดังกลาว อํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจผูกพันตนเอง
อยูภายใตรฐัธรรมนญูน้ัน เปนส่ิงท่ีสถติอยูกบัตวัของปวงชนซึ่งไมสามารถพรากไปได ดงันั้น อํานาจในการ
ใหกาํเนดิรฐัธรรมนญูของปวงชนจงึมลีกัษณะเปน “อาํนาจท่ีอยูเหนอืกวาอาํนาจของตวัรฐัธรรมนญู” 
(Extra-constitutional power) หรือเปน “อํานาจที่มากอนรัฐธรรมนูญ” (pre-constitutional 
power)๑๔ 

ดังน้ัน ประชาชนจงึมีสิทธิโดยชอบธรรมในการตดัสนิใจอนุมัตริบัรองรฐัธรรมนูญท่ีจะใชสาํหรบั
ปกครองตัวพวกเขาเอง ไมวาจะเปนกรณีรัฐธรรมนูญทีจั่ดทําขึ ้นใหมภายใตสภาวะสุญญากาศ
ทางการเมือง การแกไขรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ หรือการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ จึงอาจกลาวไดวา 
ประชาชนยอมเปนบอเกิดของอํานาจในการอนุมัติรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญ (Power of 
enacting constitution provisions) อีกดวย๑๕

รูปแบบของการแสดงออกซึ่งอํานาจในการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณี
ดังกลาวปรากฏใน ๒ ลักษณะ ไดแก การตัดสินใจรับรองรัฐธรรมนูญโดยตรงของประชาชน 
ผานการออกเสียงประชามติ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
เขาไปทาํหนาท่ีในสภารางรฐัธรรมนญู ซึ่งในหลายกรณมีกีารนาํรปูแบบการประกาศใชรฐัธรรมนญูทั้งสอง
ลักษณะมาใชควบคูกนัไป น่ันคอื หลงัจากสภารางรฐัธรรมนูญมีมตผิานรางรฐัธรรมนูญแลว กม็กันาํราง
รฐัธรรมนญูนั้นมาเปดใหประชาชนท้ังประเทศออกเสยีงประชามติรบัรองกอนประกาศใหมีผลบงัคบัใช๑๖

๑๓ โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง
สมัยใหม”, หนา ๓-๖. [onine] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].

๑๔ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕.
๑๕ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕-๖.
๑๖ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๖.
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๑๗ ดเูพิ่มเตมิ นันทวฒัน บรมานนัท และคณะ, “รายงานการศกึษาวจิยั เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการออกเสยีงประชามต”ิ, 
พิมพครั้งแรก (กรุงเทพ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๓. 

ตัวอยางการออกเสียงประชามติในตางประเทศ

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด๑๗

การออกเสยีงประชามติเปนรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงซึง่เปนประเพณีทีย่าวนาน
ในบางรฐัสมาชกิของประเทศสวติเซอรแลนดตั้งแตครสิตศตวรรษท่ี ๑๔ และเม่ือประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดกลายเปนสมาพันธรัฐ (Federal state) ในป ค.ศ. ๑๘๔๘ กลไกนี้ก็ถูกนํามาใชในระดับประเทศดวย 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐไดยึดหลักการกําหนดการออกเสียงประชามติที่ถูกบังคับใหตองทํา 
สาํหรับใชในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญู และการทบทวนรฐัธรรมนญูท้ังฉบบัซ่ึงเกดิจากการรเิริ่ม
โดยประชาชน 

ประเดน็ท่ีสามารถจดัใหมกีารทําประชามตไิด จะถกูกาํหนด
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหากเปนการทําประชามติในระดับ
สมาพันธรัฐ และหากเปนการจัดใหมีประชามติในระดับรัฐสมาชิก
หรือชุมชนก็จะเปนไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกนั้น ๆ  โดยปกติ
เรือ่งที ่ตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติในระดับประเทศ
จะเกี ่ยวพันกับเรื ่องที ่มีความสําคัญทางการเมืองหรือทาง
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศ อํานาจอธิปไตย 

หรือความสัมพันธระหวางประเทศ ซึง่ตองไดรับเสียงขางมากสองชั้น (Double majorities) 
กลาวคือ ช้ันแรกเปนการใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของประชาชนท้ังประเทศสําหรับการออกเสียง
ในครั้งนั้นทั้งหมด และชั้นที่สองเปนเสียงขางมากของรัฐสมาชิก

การออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนดเปนการดําเนินการในระดับ
สมาพนัธรฐั ทั้งโดยรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยเฉพาะวาบงัคบัใหตองทาํ (Mandatory Referendum) 
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐไมวาบางสวนหรือทัง้หมด และโดยวิธีการ
ริเริม่โดยประชาชน (popular of citizen’s initiative) เพื่อการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติม (Revision) รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทั้งฉบับหรือแตบางสวน 
หรือในประเด็นปญหาวาควรมีการทบทวนแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐท้ังฉบับหรือไม 
ซึ่งทุกกรณีขางตน รฐับาลตองจดัใหมีการออกเสยีงประชามตโิดยประชาชนท้ังประเทศและโดยรฐัสมาชิก
ตาง ๆ (Cantons)

สําหรับในกรณีการริเริ ่มโดยประชาชนใหมีการออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญนั ้น 
หากสภาแหงสมาพันธรัฐยินยอมตามขอเสนอริเริ ่ม ก็จะตองดําเนินการจัดใหมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป แตสภาแหงสมาพันธรัฐอาจเห็นตรงขามกับขอเสนอริเริ ่มนั้นได 
โดยมีขอเสนอแยงสงใหแกประชาชนทั้งประเทศและรัฐสมาชิกตาง ๆ เพื่อการออกเสียงประชามติ
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ทัง้นี ้ในประเทศสวิตเซอรแลนดไมมกีารออกเสยีงประชามตท่ีิมีผลเปนเพยีงคาํปรกึษา แตผลของ
ประชามตท้ัิงหมดแสดงถงึการตดัสินใจที่มผีลผกูมดัในแงท่ีวาจะไมมกีารลบลางหรอืปฏิเสธประชามตนิั้น 
เวนเสียแตโดยประชามติดวยกัน อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถเสนอกฎหมายหรือเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการปฏิเสธโดยการออกเสียงประชามติมาแลวได

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลังจากการปฏิวัติฝรั ่งเศสใน ค.ศ. ๑๗๘๙ ไดมีการนําระบบการออกเสียงประชามติ 

(Referendum) มาใชอีกหลายครั้ง เชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. ๑๗๙๓ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกในฝรั่งเศส๑๘ 

กระบวนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั ่งเศสนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ กําหนดให การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการ
ออกเสียงประชามติในระดับชาติ๑๙ โดยหากเปนรางแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายก
รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญบังคับใหตองผานการออกเสียงประชามติโดยประชาชน
เสียกอนวาเหน็ชอบดวยหรอืไม (แตกรณีหากเปนรางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญท่ีเสนอโดยประธานาธบิดี
แหงสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีสามารถเลือกที่จะนํารางรัฐธรรมนูญนั้นไปใหประชาชนออกเสียง
ประชามตหิรอืเสนอใหท่ีประชุมรวมกนัของรฐัสภาเปนผูพจิารณารางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญนั้นกไ็ด)

ตามรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั ่งเศส ผลของการออกเสียงประชามติจะสงผลตอ
รางรัฐธรรมนูญโดยตรง ในลกัษณะทีม่ีสภาพบังคับเด็ดขาดใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามผลนั้น
ไมวาผลจะปรากฏเปนประการใด๒๐ ซึง่หมายความวา หากผลการออกเสียงประชามติไมเห็นดวย
ตอรางรฐัธรรมนญูแลว รางรฐัธรรมนญูฉบบันั้นยอมไมอาจใชบงัคบัหรอืมผีลเปนการแกไขเพิ่มเตมิ
ความในรัฐธรรมนูญฉบับกอนนั้นได แลวแตกรณี

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้เปนเพยีงหนึง่ในไมกีป่ระเทศ ทีม่ชีือ่เสยีงดานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แตกลับไมมีกระบวนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ๒๑ หรือในระดับสหพันธรัฐ
หลังจากท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) 

ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว กไ็ดมีแนวคดิท่ีจะรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมขึ้นใชบงัคบัแทนกฎบตัร (Charter) ฉบบัเดมิ 
และไดกําหนดใหรางรัฐธรรมนูญเหลานั้นตองผานความเห็นชอบจากประชาชนเสียกอน โดย มลรัฐ 
Massachusetts เปนมลรัฐแรกที่นํารางรัฐธรรมนูญออกใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อขอ

๑๘ วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๖๐

๑๙ นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว, หนา ๙๘-๑๐๔.
๒๐ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๑๑
๒๑ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว,  หนา ๕๖
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ความเหน็ชอบ ซ่ึงอาจกลาวไดวา คร้ังนั้นเปนการออกเสยีงประชามติตอรางรฐัธรรมนญูเปนครั้งแรก
ของสหรฐัอเมรกิา๒๒  ตอมา กระบวนการออกเสยีงประชามตใินสหรฐัอเมรกิาก็เพิ่มจํานวนขึ้นเปนลาํดบั 
ตามจํานวนครั้งของการทบทวนและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ปจจบัุนการออกเสียงประชามตใินระดบัมลรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาตอรางรฐัธรรมนูญนั้น 
เปนการออกเสียงประชามติที่รัฐธรรมนูญบังคับใหตองทํา ไมวาจะเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งในกรณีหลังจะตองนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ๒ ครั้ง 
โดยครัง้แรก จะเปนการขอประชามติในหลักการที่จะแกไขวาเห็นดวยที่จะใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
หรอืไม (convention or no convention) และครั้งท่ีสองเพื่อวาจะรบัรองหรอืไมรบัรองรางที่ไดยกราง
ขึ้นแลว (Vote for the constitution or against the constitution)๒๓ 

ในปจจุบัน รัฐธรรมนูญของทุกมลรัฐ
ในสหรัฐอเมริกา (ยกเวนมลรัฐ Delaware)๒๔ 
ตางก็บัญญั ติถึงเรื ่องการแกไขเพิ ่มเ ติมหรือ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของมลรัฐวา จะตองได
รับความเห็นชอบจากประชาชนในมลรัฐกอน
จึงจะมีผลใชบังคับได โดยผลของการออกเสียง
ลงประชามตินั้นมีสภาพบังคับเด็ดขาด กลาวคือ 
ไมวากรณีผลของการออกเสียงประชามติจะมี 
“ผลผูกพันเชิงบวก” (Positive Effect) เมื่อ
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื ่องทีน่ํามาออก

เสียงประชามติ หรือ “ผลผูกพันเชิงลบ” (Negative Effect) เมื่อเสียงขางมากไมเห็นชอบดวยกับ
เรื่องที่นํามาออกเสียงประชามติแลว ทั้ง ๒ กรณีลวนมีสภาพบังคับใหเปนไปตามผลของการออกเสียง
ประชามติทั้งสิ้น๒๕ 

ในสหรฐัอเมรกิาน้ัน นอกจากการออกเสยีงประชามตใินเชงิหารอื (Advisory or Consultative 
Referendum) ทีผ่ลของการออกเสียงประชามติไมผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตาม ซึ่งมีใชกัน
อยูเพียงในบางมลรัฐ เชน California, Illinois, Massachusetts และ Missouri๒๖แลว การออกเสียง
ประชามติในสหรฐัอเมรกิาในกรณหีากเปนการออกเสยีงประชามติท่ีรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายบงัคบั

๒๒ เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๒๓ น ันทวัฒน  บรมานันท ,  “รายงานการวิจัยเรื ่องการออกเสียงประชามติที ่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๘๖-๙๘.
๒๔ โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๗๗. 

อางถงึใน วชัรพงษ จาํปาวนั, “การออกเสยีงประชามตใินประเทศไทย,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
พ.ศ. ๒๕๔๑).

๒๕ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว,  หนา ๙๖-๙๗.
๒๖ นันทวัฒน บรมานันท, “รายงานการวิจัยเรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๙๘.
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ใหตองทํา (Mandatory or Obligatory Referendum) ยอมเปนการออกเสียงประชามติที่มีผล
บังคับผูกพันใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ กฎบัตร หรือขอบัญญัติทองถิ่น 

ความสงทาย
การออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญู (Constitutional referendum) เชน การรบัรอง

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (referendum on constitutional amendment) และการรับรองการ
ประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหม (referendum on total revision of the constitution) นัน้ ถอืเปน
รปูแบบการมสีวนรวมในลกัษณะที่ประชาชนมบีทบาทในการตัดสนิใจสงูสดุในทางนิติบญัญติั และทรงไว
ซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงเจตจํานงรับรองสิ่งที่จะกระทําตอรัฐธรรมนูญ 

จากการศกึษาพบวา ทุกประเทศทีย่กมาเปนกรณีศกึษาขางตน ลวนกําหนดใหการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญตองผานขั้นตอนของการออกเสียงประชามติโดยประชาชนเกือบจะทุกกรณีในฐานะที่เปน
มาตรการที่มีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดของรัฐ อันเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) 
ทีเ่กีย่วของกบัการออกเสียงประชามติดังท่ีไดเสนอ
มาแลว 

จึงนับวา “การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ”เปนการขอความเห็นชอบ
จากประชาชนผูเปนบอเกิดของอํานาจอธิปไตย
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ในการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญ (Constitution) อันเปนกติกา
สูงสุดของรัฐที่ตองมีสภาพบังคับแกทุกคน หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใตแนวความคิดดังกลาว “บทบาท
ของประชาชนในกระบวนการที่จะมตีอบทบญัญติัของรฐัธรรมนญู” ยอมเปนสวนสาํคญัของรากฐาน
แหงสังคมประชาธิปไตย และเปนเหตุผลท่ีทําใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับชาติ
ของประชาชนเปนเงื่อนไขสําคัญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 

่
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณสําคัญเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ

ความมั่นคงของชาติการทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูน

พระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง

และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมือง 

ทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง

แบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ได

โดยสุจริตเที่ยงธรรม

  คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

Kamkom 5.indd   7 18/9/2555   8:55:58
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กรมการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เดิมชื่อกรมการบินพาณิชย และเมื่อมี
การปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กรมการขนสงทางอากาศ” 
(Department of Civil Aviation) ตอมาในวันที ่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมี
พระราชกฤษฎีกาเปลีย่นชือ่จาก “กรมการขนสงทางอากาศ” มาเปน “กรมการบินพลเรือน” 
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจดานการบินซึ่งจะครอบคลุมทัง้การขนสงทางอากาศ
และการเดินอากาศ  

กรมการบนิพลเรอืน มีภารกจิเก่ียวกบัการดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดนิอากาศ 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายระบบ
การขนสงทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน กําหนดมาตรฐาน กํากับ ดูแล
และตรวจสอบการดําเนินการดานการบินพลเรือน ตลอดจนใหความรวมมือและประสานงานกับ
องคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในดานการบินพลเรือน และใน
สวนทีเ่กี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนดูแลเฉพาะ
การบินเชิงพาณิชยและพลเรือนเทานั้น ไมไดควบคุมการบินของทหารและตํารวจ

นอกจากนี้ งานบริการหลักทีส่ําคัญของกรมการบินพลเรือน ไดแก การจดทะเบียน 
อากาศยาน การขอใบอนญุาตเปนผูประกอบ ผูครอบครอง และผูขบัอากาศยาน ซ่ึงภายในเว็บไซต
มีขอมูลที่นาสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับการบินพลเรือน 

http://portal.aviation.go.th/site/index.
jsp#page=page-1
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www.n f i .or.th

สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ในรูปแบบของ
องคกรเครือขาย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการดานวิชาการ
เทคนิควิศวกรรม และขอมูลองคความรู ตลอดจนดําเนินงานวิจัยนโยบาย 
เพื่อสงเสรมิการแขงขนัของอตุสาหกรรม ตอบสนองความตองการของภาครฐัและ
เอกชน เปนองคกรนําในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

สถาบันอาหารเปนองคกรในดานการสรางคุณคา (Value Creation) 
ใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนทีย่อมรับทัง้ในและตางประเทศ  
โดยมภีารกจิเปนแหลงใหบรกิารขอมลูดานการคาและเทคโนโลย ี การบรกิารดาน
การตรวจวิเคราะห การประสานความรวมมือเพือ่การแกไขปญหาและยกระดบัขดี
ความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร
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จุลนิติ

www.dpa.or.th

สถาบันคุมครองเงินฝาก เปนองคกรของรัฐทีจั่ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง
เงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีฐานะเปนนิติบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองแกผูฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยที่
เปนคนสวนใหญของประเทศที่อาจจะไมสามารถเขาถึงขาวสารทางการเงินไดอยางเพียงพอ ในกรณีที่
สถาบนัการเงนิซึง่อยูภายใตความคุมครองถกูปดกจิการ ผูฝากเงนิจะไดรบัเงนิฝากคนืจากสถาบนัคุมครอง
เงินฝากอยางรวดเรว็ภายใตวงเงนิและภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว สวนเงนิฝากท่ีมจํีานวนเกนิ
วงเงินจายคืนดังกลาว จะไดรับคืนเพิ่มเติมจากการชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ปดกิจการ 

โดยมหีลักการสาํคญัในการใหความคุมครองผูฝากซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนดวยกันหลายฝายทั้ง
ประโยชนตอผูฝากเงิน ตอระบบการเงิน รวมทั้งประโยชนตอภาครัฐที่ไมตองใชเงินภาษีของประชาชน
มาจายคืนเงินใหแกผูฝาก เปนตน
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สมาคมอาเซยีน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand) 
จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการตางประเทศเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมุงหวังให
สมาคมฯ มีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมการดําเนินงานของภาครัฐและ
สรางความตระหนักรับรู เกี ่ยวกับความรวมมือของอาเซียนในดานการเมือง 
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม เพื่อทําใหกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวในป พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย มีเปาหมายที่จะชวยทําใหประชาชนได
เขาใจ และตระหนกัถงึประโยชนของอาเซียนที่มีตอการดาํเนินชวีติ ท้ังยังมุงหวงั
ทีจ่ะเปนชองทางใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการสรางประชาคมอาเซยีน
ผานการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และจะเปนเวทีทีเ่ปดกวางเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนจากภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ 
ซึ่งผูที่สนใจสามารถติดตามไดจากเว็บไซตนี้ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการมุง
สูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 www.aseanthailand.org
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