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คณะผูจดัทำวารสารจลุนติิ 
ที่ปรึกษา นางนรรตัน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
 นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
  นายนัฑ  ผาสุข    ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย
กองบรรณาธกิาร นางภาณุมาศ  วราหะไพฑรูย   นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นายบรรหาร  กำลา นิติกรชำนาญการ
 นางพิมลพัชร  อรยิะฌานกลุ นิติกรชำนาญการ 
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรชำนาญการ
 นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรปฏบิัติการ
 นางสาวอริยพร  โพธใิส นิติกรปฏิบัติการ 
  นางสาวเพลินตา  ตนัรงัสรรค นิติกรปฏิบัติการ
 นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรปฏิบัติการ
 นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรปฏิบัติการ
บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นางสาวนิตยา นาคเกษม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลชำนาญงาน
 นางสาวนีรชา  มงคลวงศสิริ เจาพนักงานบันทึกขอมูลปฏิบัติงาน 
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สำนักกฎหมาย
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสขุประพฤต ิชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาชืน่  เขตบางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐   
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒
  นางสาวปทมาภรณ  ชูสกุล หัวหนากลุมงานบรรณาธิการ
  และเทคโนโลยีการพิมพ
 นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด   นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นางสาวสุมัทนา  คลังแสง นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
 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
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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
มีนาคม  ๒๕๕๕

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

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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 หากเราจะเปรียบ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เปนเสมือนสายน้ำสายหนึ่งแลว ตนน้ำ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็จะเริ่มตนที่ตำรวจ กลางน้ำคืออัยการ ปลายน้ำคือศาล 
ประชาชนคือผูบริโภคน้ำ โดยมีทนายความเปนผูคอยชวยเหลือในการดูแลรักษาสายน้ำตลอดสาย 
องคกรในกระบวนการยุติธรรมทุกองคกรจึงมีหนาที่สำคัญที่ตองชวยกันคนหาความจริงในคดีอาญา
ใหปรากฏดวยการชวยกันกลั่นกรองสิ่งแปลกปลอมหรือของเสียออกจากสายน้ำแหงความยุติธรรมนี้ 
ทัง้นีก้เ็พือ่ใหนำ้ในแมนำ้สายนี ้มคีวามใสสะอาดและปราศจากมลพษิอนัจะเปนประโยชนตอประชาชน
ซึง่เปนเปาหมายหลกัในการอำนวยความยตุธิรรมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบสามารถกลั่นกรองคดีอาญาที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแลว ความยุติธรรมก็ยอมเกิดขึ้น สังคมยอมมีความสงบสุข
เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติสืบไป อยางไรก็ตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเรายังคงพบเห็นขอบกพรองอยูมากมาย เชน กรณีบุคคลผูบริสุทธิ์
ไดถกูลงโทษอนัขดัตอหลกัการพืน้ฐานในการลงโทษบคุคลทางอาญา และเจาหนาทีข่องรฐับางสวนยงัคง
ละเลยหรอืปฏบิตัหินาทีไ่มเปนไปตามเจตนารมณในการทีจ่ะใหความคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการในประเด็น 
เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา อนัประกอบดวย นายจลุสงิห วสนัตสงิห อยัการสูงสดุ นายสกั  กอแสงเรอืง 
สมาชิกวุฒิสภาและนายกสภาทนายความ และศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดทราบถึงหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป 
สภาพปญหาและอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมขององคกรในกระบวนการยุติธรรม และขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหา เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอยางแทจริง
 สำหรับบทความทางวิชาการอื่น ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเรื่อง “การฟองคดีอาญา” เรื่อง 
“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒” และเรือ่ง “หลกัการพจิารณาคดอีาญา
ในระบบกลาวหาและระบบไตสวน” สำหรบัเนือ้หาในสวนอืน่ ยงัคงความเขมขนดวยขอมลูทางวชิาการ
ดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย 
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” 
ดวยดีเสมอมา ซึง่เราพรอมทีจ่ะทำหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวชิาการดานกฎหมาย
อันเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภาและสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

 กองบรรณาธิการ
 กุมภาพันธ ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง
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“... กฎหมายบานเมืองนั้น โดยหลักการ มีไวสำหรับรักษาความยุติธรรม

และความสงบเรียบรอยในแผนดิน ดวยการจัดสรรอำนวยสิทธิเสรีภาพ

แกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตตามความจริงที่เปนอยูปรากฏวา 

ในบางเรื่องบางกรณี การใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณตรงตามหลักการ

อันเปนเจตนาท่ีแทนัก อาจนำไปสูความยุงยากและความราวฉาน ซ่ึงเปนความเสียหาย

และเปนอันตราย ผูมีหนาที่ในดานกฎหมาย จะตองคิดอาน กระทำการ 

ใหนักกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอยางแทจริง 

งานนี้เปนงานหนักและลำบากยากยิ่งจะทำสำเร็จไดก็ดวยความกลาหาญอดทน

และความเพียรพยายาม ทุกคนจะตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมและมั่นคง 

ที่จะใชความรูความสามารถของตน และที่จะรวมความคิดสติปญญากัน 

ตอสูเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง เพื่อดำเนินงานใหบรรลจุุดหมาย สำคัญที่สุด

ขอใหถือหลักเหตุผลและความจริง ซึ่งจะนำมาปฏิบัติได เปนหลักปฏิบัติงาน 

และสำนึกใหตระหนักแกใจวา กฎหมายที่เปดโอกาสใหเบียดเบียนกันได มีอคติ

มิใชมีความยุติธรรมเปนรากฐาน การนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไมไดตามสภาพ

ที่เปนจริงของชีวิตมาบังคับใช เปนตนเหตุแหงความเดือดรอนแตกแยกในชาติ

และประชาชน บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นได 

ตองตราขึ้นตามสภาพการณและสภาพชีวิตที่แทจริงของบานเมืองและบุคคล …”ละบุคคล …”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
  กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

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

  • นายสัก  กอแสงเรือง  ........................................................................................................ ๓
  สมาชิกวุฒิสภา และนายกสภาทนายความ

 • นายจุลสิงห  วสันตสิงห  ................................................................................................  ๑๑
    อัยการสูงสุด 

 • ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ................................................................  ๒๓
    คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ..........  ๓๓

บทความทางวิชาการ
 • เรื่อง การฟองคดีอาญา  .................................................................................................  ๕๙ 
  โดย รองศาสตราจารย ดร. อุดม  รัฐอมฤต
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  โดย นายน้ำแท  มีบุญสราง

 • เรื่อง หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน  .......................... ๗๓ 
  โดย นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค
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 • กลไกระงับขอพาทของอาเซียน และกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตาม
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
   และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ........................................................................  ๑๐๓ 
 • พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕  ...............................  ๑๐๕
 • พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหาย
   จากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  ............................................................................................  ๑๑๐
 • พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
   กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕  .............................๑๑๓

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
    เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
   พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วาพระราชบัญญัติ
   โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ 
   มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรอืไม  ................................................................๑๑๙ 
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   ออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำรองอุทธรณคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณา)  .....  ๑๒๔
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระบวนการยุติธรรมนั้น หมายถึง ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการสำหรับ
ดำเนินการแกผูท่ีฝาฝนกฎหมาย โดยมีองคกรและบุคลากรท่ีมีอำนาจหนาท่ี

เฉพาะในการควบคุมขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งจะประกอบไปดวย
หนวยงานในกระบวนการยุตธิรรมหลายหนวยงานดวยกนั เชน สำนกังานตำรวจแหงชาต ิ
สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมอื่น ๆ รวมทั้ง
ทนายความ เปนตน๑ สำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถจำแนกตามลักษณะคดี
ออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๑) กระบวนการยุตธิรรมทางแพง (Civil Justice) เปนกระบวนการในกรณท่ีี
เกดิขอพพิาทระหวางเอกชนกบัเอกชนดวยกนั มีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลยตุธิรรม 
และกรมบังคับคดี เปนตน

๒) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการ
ในกรณีทีเ่กิดขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณีทีม่ีผูละเมิดกฎเกณฑ
ของกฎหมายอาญา จนเกิดเปนขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐขึ้น โดยมีหนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของ เชน ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และคุมประพฤติ เปนตน หรือเปน
กระบวนการนับแตมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนำตัวผูกระทำความผิด
มาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา ตรวจสอบขอเท็จจริงจากองคกรตาง ๆ ตั้งแต
การสืบสวนสอบสวน การฟองรอง การพจิารณาและพพิากษา ตลอดจนการบงัคับโทษ
ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด๒ และ

๓) กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปน
กระบวนการในกรณีทีเ่กิดขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐ
กับเอกชน และขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐดวยกันเอง 
โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง

หากพิจารณากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้ง ๓ ประเภทดังกลาว อาจกลาว
ไดวากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการที่มีภารกจิ
ที่สำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบ

 ใ ี ี่

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ก

 ๑ สำนักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/
doc/Lists/doc1/Attachments/427/กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
  ๒ สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/site_km/
about/Lists/List2/Attachments/14/Criminal%20Justice%20System. pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ตอสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ซึ่งมีความจำเปนตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย และสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางสูงสุด อันเปน
การสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ท่ีไดวางหลักการโดยกำหนดใหรฐัตองดำเนินการปฏิบติัและบงัคบัการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็วเปนธรรมและทั่วถึง จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการ
ลวงละเมิด ทัง้โดยเจาหนาทีข่องรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตองอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันปรากฏวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยยังมี
สภาพปญหาที่สำคัญ เชน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะในขัน้การ
พิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายยังขาด
ประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๓ มีการใชทรัพยากรเพื่อสรางระบบความยุติธรรมทางอาญาที่คอนขางสูง 
และยังใชทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอีกเปนจำนวนมาก นอกจากนี ้จำนวนนักโทษใน
เรอืนจำของไทยยงัมีจำนวนมากเกนิกวาความสามารถของเรอืนจำท่ีจะรองรบัได๔ เปนตน ซ่ึงกรณีตาง ๆ  
ดังกลาว ไดสงผลทำใหเกดิความสงสยัในประสทิธภิาพของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของไทยในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทัง้การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด

ดังนั้น เพื ่อใหเกิดความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดำเนินการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
จากผู ทรงคุณวุฒิท ีม่ ีความรู ความเชี ่ยวชาญและประสบการณทางดานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ประกอบดวย นายจลุสงิห  วสนัตสงิห อยัการสงูสดุ นายสกั  กอแสงเรอืง สมาชกิวฒุสิภา
และนายกสภาทนายความ และ รศ.ดร. สรุศกัด์ิ  ลขิสทิธิ์วัฒนกลุ คณบดีคณะนติศิาสตร มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร เพื ่อใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ความแตกตางระหวางหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหาและระบบ
ไตสวน ระบบการพิจารณาคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยควรเปนระบบใด กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบันมคีวามเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับ
กับการแกไขสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถติดตาม
และศึกษารายละเอยีดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.

  ๓ สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.
  ๔ สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมท่ีประชาชนเขาถึงได (Justice for All, 
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชั้น ๔ 
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
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จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที ่
ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมาย
ทัว่ไปนั้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

นายสักฯ : ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานัน้ ไดบัญญัตริบัรองและคุมครองไวในรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจุบนัซ่ึงเปนกฎหมายสงูสดุ
ที่ใชในการปกครองประเทศนั้น ไดบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไว
ในหมวด ๓ สวนท่ี ๔ มาตรา ๓๙ - ๔๐ เชน บคุคลไมตองรบัโทษอาญา 
เวนแตไดกระทำการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาทีก่ระทำนั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบคุคลน้ันจะหนัก
กวาโทษที่กำหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได 
ในคดอีาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจำเลยไมมคีวามผดิ 
กอนมีคำพิพากษาอันถึงทีสุ่ดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด 
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได ในคดีอาญา
ผู ตองหาหรือจำเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีทีถู่กตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดรับโอกาสในการตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว เปนตน  

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบันดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา และนายกสภาทนายความ.  

นายสัก  กอแสงเรือง๑
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จุลนิติ

 นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดบัญญัติรับรองและคุ มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไวในสวนอื่น ๆ ของ หมวด ๓ เชน การจับและการคุมขังบุคคล 
จะกระทำมิได เวนแตมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การคน
ตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายจะกระทำมิได เวนแต
มีเหตุตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อให
สัง่ระงับหรือเพิกถอนการกระทำเชนวานั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทั่วไปในสวนทีเ่กี ่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา มีเจตนารมณสำคญัในการคุมครองศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปน
ในชั้นจับกุมของเจาหนาที ่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงาน
อัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการลงโทษของราชทัณฑ ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การที่ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ จึงมีพันธกรณีในการอนุวัติหลักการและ
แนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญาทีก่ำหนดไวในกรอบกติการะหวางประเทศ 
เชน กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) มาบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ัน บุคคลใดถูกละเมิดสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเพื ่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ ้นเปนขอตอสู คดีในศาลได และบุคคลมีสิทธิเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติบางครั้งเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมไดปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสิทธิเสรีภาพดังกลาว เชน เจาหนาทีซ่ึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหาไมไดแจงให
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จุลนิติ

ผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว ทำใหผูถูกจับหรือผูตองหา
ถูกละเมิดสิทธิ ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนไมไดแจงใหผูตองหาทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทำที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทำผดิอยางไร แตจะแจงใหทราบเพยีงขอหาเทานั้น ทำใหผูตองหา
ไมสามารถตอสูคดไีดอยางเตม็ท่ี แตในบนัทึกการจับกุม หรอืบนัทึกการสอบสวนจะพบวาเปนแบบฟอรม
สำเร็จรูปทีม่ีการแจงสิทธิใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบโดยถูกตองครบถวนตามสิทธิทีบ่ัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ผมจึงมีความเห็นวาสิทธิเสรีภาพตามที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในปจจุบัน
นัน้มีความเหมาะสมและเพียงพอในการคุ มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตวาปญหาของ
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในประเทศไทยสวนใหญมาจากการปฏบิตัหินาท่ีโดยมิชอบหรอืโดยทุจรติ
ของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม ทำใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อในทางศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีแตกตางกนั เปนตน ทำใหประชาชนไมสามารถเขาถงึสทิธสิมดงัเจตนารมณตามรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย      

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไตสวนวามีหลักการสำคัญเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจน
ขอดีและขอเสยี และในทรรศนะของทานน้ันคิดวาการพจิารณาคดอีาญาควรที่จะใชระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวน
จึงจะมีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบันโดยเฉพาะในดานการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

นายสักฯ : เมือ่พิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจะพบวามีการ
นำหลักในการคนหาความจริงจาก ๒ ระบบ คือ ระบบกลาวหากับระบบไตสวนมาใชในวิธีพิจารณา
คดีอาญาของศาล โดยในแตละระบบมีหลักการที่สำคัญ ความแตกตาง ตลอดจนมีขอดีและขอเสีย 
กลาวคือ

 ระบบกลาวหา (Accusatorial System) เปนระบบซึ่งมีทีม่าจากกลุมประเทศที่ใชกฎหมาย
ในระบบ Common Law โดยบทบาทของศาลในระบบกลาวหาจะวางตวัเปนกลางในการควบคมุกระบวน
พจิารณาเพื่อใหเกดิความเปนธรรมตอคูความทั้งสองฝาย สวนการคนหาความจรงิในคดจีะปลอยใหเปน
หนาที่ของโจทกและจำเลยในการนำพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน 

 ระบบกลาวหามขีอด ีคอื เปนระบบที่สรางหลกัประกันสทิธิใหกับผูถกูกลาวหา เปนการคุมครอง
สิทธเิสรภีาพของประชาชน (Due process) เพราะใชวธิพีจิารณาคดโีดยเปดเผย ทำใหประชาชนมสีทิธิ
ท่ีจะเขาฟงการพิจารณา การนำสืบพยานหลักฐานใหกระทำดวยวาจาทำใหประชาชนท่ีเขาฟงการพิจารณา
ไดรับทราบเนื้อหาสาระของคดี และศาลไดสังเกตอากัปกิริยาของพยานที่มาเบิกความวามีขอพิรุธ
หรือไม มีความนาเชื่อถือเพียงใด 
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จุลนิติ

คดีอาญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย 
และทรัพยสินของประชาชน ดังนั้น การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตอง
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถกูตอง และเปนธรรม ในกรณีทีพ่ยานหลักฐานในคดีมขีอพริธุ 
หรอืนาสงสัยศาลจะตองกระตือรือรนในการคนหาความจริงใหปรากฏ โดยศาลจะตอง
เปลี่ยนบทบาทในการคนหาความจริงในคดีอาญาจากการคนหาความจริงเชิงรับ
ตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน

าญา
รัพย

คดีอ
แล ท

ดมีขีอพริธุ
าลจะตอง
ริงเชิงรับ

 สวนขอเสียของระบบกลาวหา คือ พยานหลักฐานท่ีโจทกหรือจำเลยนำสืบก็จะนำสืบเฉพาะ
ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนตอรูปคดีของตนทำใหศาลไดความจริงเพียงครึ่งเดียว การที่ศาลวางตัว
เปนกลางและไมใชอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม อาจทำใหศาลไมสามารถคนหา
ความจริงไดอยางครบถวน รอบดาน อันจะทำใหเกิดความผิดพลาดในการชี้ขาดตัดสินคดีได

 ระบบไตสวน (Inquisitorial System) เปนระบบท่ีเกดิขึน้ในกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายในระบบ 
Civil Law โดยศาลในระบบไตสวนจะมีบทบาทสำคัญในการคนหาความจริงจากพยานหลักฐานที่ศาล
ใชอำนาจเรียกมาสืบไดเอง โดยไมจำเปนจะตองยึดติดในกรอบของพยานหลักฐานท่ีโจทกหรือจำเลยนำสืบ 
ระบบไตสวนมขีอด ีคอื การคนหาความจรงิในคดเีปนไปอยางครบถวน ทำใหการปองกนัและปราบปราม
อาชญากรรมเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ (Crime control) สวนขอเสยีของระบบไตสวนนัน้ คอื การคนหา
ความจริงไดอยางเต็มที่อาจจะกระทบตอสิทธิและเทคนิคในการตอสูคดีของฝายผูตองหาหรือจำเลย
ในการปกปดอำพรางพยานหลักฐานใหเกิดขอพิรุธสงสัยศาลจะไดยกฟอง

 หากเราพิจารณากระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในช้ันศาลของประเทศไทยจะพบวาเปนระบบ
กลาวหา ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ ไดกำหนดลำดับ
การพิจารณาสืบพยานในช้ันศาลไว คอืใหโจทกแถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสบืกอน จากน้ันจงึใหจำเลย
แถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสืบ กระบวนพิจารณาในศาลน้ันจะตองกระทำโดยเปดเผย ตามมาตรา ๑๗๒ 
และการเบิกความในศาลตองกระทำดวยวาจาเปนหลัก อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับการคนหาความจริงในระบบไตสวนอยูหลายประการ เชน 
มาตรา ๑๗๔ วรรคทาย ที่ใหศาลสามารถส่ังงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ กำหนดใหศาลยังตองฟง
พยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจำเลยไดกระทำความผดิจริงตามฟอง ในกรณทีีจ่ำเลยใหการรับสารภาพ
ในคดีทีม่อีตัราโทษจำคุกขัน้ตำ่ตัง้แต ๕ ป ขึน้ไปหรือโทษสถานท่ีหนกักวานัน้ มาตรา ๒๒๘ กำหนดใหศาล
สัง่สบืพยานเพิม่เตมิไดไมวาจะมคีูความรองขอหรอืไม และในมาตรา ๒๒๙ ทีก่ำหนดใหศาลเปนผูสบืพยาน 
แตในทางปฏิบัติศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน

 คดีอาญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา๒ ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย 
และทรัพยสนิของประชาชน ดงันัน้ การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตองเปนไปดวยความรวดเร็ว 
ถูกตอง และเปนธรรม ในกรณีที่พยานหลักฐานในคดีมีขอพิรุธ หรือนาสงสัยศาลจะตองกระตือรือรน
ในการคนหาความจริงใหปรากฏ โดยศาลจะตองเปลี่ยนบทบาทในการคนหาความจริงในคดอีาญาจาก
การคนหาความจริงเชิงรับตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน เพื่อใหไดมาซึ่ง

 ๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติใหมีโทษทางอาญา ๕ สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ 
และริบทรัพยสิน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ขอเท็จจริงทีถู่กตอง ครบถวน รอบดาน อันจะเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี ผมจึง
มีความเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยควรจะนำขอดีของระบบกลาวหา
และระบบไตสวนมาประยุกตใชเพื่ออำนวยความยุติธรรมแกประชาชนและรักษาไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวาในการดำเนินคดีอาญานั้นมีกระบวนการ
หรือขัน้ตอนใดทีเ่ปนสภาพปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติหนาทีใ่นฐานะ
ทนายความของทั้งฝายโจทกหรือฝายจำเลย และทานจะมีแนวทางหรือขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร

นายสักฯ : การฟองคดีอาญาในประเทศไทยสวนใหญเปนคดีทีพ่นักงานอัยการเปนโจทก
ยื่นฟองผูตองหาเปนจำเลยตอศาล มีเพียงสวนนอยที่ประชาชนใชสิทธิฟองคดีอาญาดวยตนเอง ดังนั้น 
บทบาทของทนายความในคดีอาญา คือ การเปนทนายฝายจำเลย ทนายความจึงมีบทบาทสำคัญ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะทำใหผู ตองหาหรือจำเลยไดรับการคุ มครองสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากการที่
รฐัธรรมนญูไดบัญญัตใิหผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญาไดรบัความชวยเหลอืในทางคดจีากทนายความ 
โดยในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ บัญญัติใหในคดีที่
มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกิน ๑๘ ป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา 
กอนเริ ่มถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีถึงแมวา
ผูตองหาไมประสงคจะมีทนายความก็ตาม รัฐตองจัดหาทนายความให หรือในคดีทีม่ีอัตราโทษจำคุก 
กอนเริ่มถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให 

ทำนองเดยีวกนัในชั้นพจิารณาคดขีองศาล ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ 
บัญญัตใิหในคดท่ีีมีอัตราโทษประหารชวีติ หรอืในคดท่ีีจำเลยมอีายุไมเกนิ ๑๘ ป ในวนัท่ีถกูฟองตอศาล 
กอนเริ่มพจิารณาใหศาลถามจำเลยวามีทนายความหรอืไม ถาไมมแีมจำเลยไมประสงคจะมทีนายความ
ก็ตาม ศาลตองตั้งทนายความให หรือในคดีทีม่ีอัตราโทษจำคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจำเลย
วามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจำเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให แตหลักการ
ใหผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความนัน้ ในทางปฏิบัติ
กลับไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาทีข่องรัฐเทาทีค่วร อันเปนผลสืบเนื่องมาจากทัศนคติในเชิงลบ
ตอผูประกอบวิชาชีพทนายความ โดยเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรมจะมองวาการที่ผู ตองหา
มีทนายความจะทำใหเกดิความยุงยากและลาชาในการดำเนินคด ีประกอบกับภาครฐัมไิดใหความสำคัญ
กับผูประกอบวิชาชีพทนายความเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากคาตอบแทนของทนายความขอแรง
หรือทนายอาสาซึ่งไดรับในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนและคาตอบแทนของผูพิพากษา 
พนักงานอยัการ พนักงานสอบสวน ซึ่งเปนบคุลากรที่ทำงานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเหมอืนกนั 
ทำใหทนายความขาดแรงจูงใจในการทำหนาที่ และสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

P3-10.indd   7 3/28/2012   12:04:49 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๘

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

 ในการดำเนินคดีอาญานั้น กระบวนการหรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรคสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเนื่องจากทนายความ
ไมมีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง 
แตตองอาศัยอำนาจศาลในการออกหมายเรียกพยานให ซึ่งตางกับพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ผูใด
ฝาฝนหมายเรียกของเจาพนักงานก็จะมีโทษในทางอาญา ประกอบกับฝายจำเลยไมมีโอกาสตรวจดู
สำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการวามพียานหลักฐานใดบาง แมกระท่ังพนักงานอัยการสืบพยาน
โจทกเสร็จแลวก็ไมยอมสงสำนวนการสอบสวนใหฝายจำเลยไดทราบเพื่อใหฝายจำเลยไดตรวจสอบ
พยานหลักฐานประกอบการตอสูคดีอยางเต็มที่ตามหลักการคนหาความจริง ซึ่งศาลสามารถใชดุลพินิจ
สั่งใหสงสำนวนการสอบสวนได แตศาลก็ไมไดใหความสำคัญกับประเด็นนี้เทาที่ควร ทำใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางคดี

 ผมจึงเห็นวาแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ คือ บุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมควรใหความสำคัญและปฏิบัติตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเร่ือง
สทิธเิสรภีาพของประชาชน ใหความรวมมอืในการทำหนาทีข่องทนายความโดยเฉพาะการเขาถงึขอมลู
หรือพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองดูแลของเจาหนาที่ของรัฐ และภาครัฐควรใหความสำคัญ
กับการปฏิบตัหินาทีข่องทนายขอแรงหรือทนายอาสา โดยเฉพาะในเร่ืองคาตอบแทนวิชาชีพทนายความ
ในการปฏิบัติหนาที่ทนายขอแรงหรือทนายอาสาใหมีความใกลเคียงหรือเทากันกับบุคลากร
ในกระบวนการยตุธิรรม เพราะผูประกอบวชิาชพีทนายความมตีนทนุในการประกอบอาชพี และไมไดรบั
สวัสดิการจากรัฐ ทัง้นี้ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ในการพิทกัษปกปองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  

  
จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน

โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมท้ังขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง

นายสักฯ : สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันมาจากการท่ีประชาชนมีความคิดเห็น
ทางการ เมื อ งที่ แตกต า งกั น  ส งผลกระทบต อความสงบ เรี ยบร อยของสั งคม โดยรวม 
เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นการแกไขปญหาในระบอบประชาธิปไตยคือการใชกลไกของกระบวนการ

 ในการดำเนินคดีอาญานั้น กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค
สำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการ
ดำเนินคดีเนื่องจากทนายความไมมีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียก
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง แตตองอาศัยอำนาจศาล
ในการออกหมายเรียกพยานให

 ในก
สำคัญในก

มายเรียก
นาจศาล
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ยุตธิรรมเพื่ออำนวยความยตุธิรรมและนำพาสงัคมออกจากความขดัแยง เมื่อมกีารกระทำความผดิอาญา
เกิดขึ้นตนทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะตอง
กระทำดวยความรวดเร็ว การรวบรวมพยานหลักฐานตองเปนไปดวยความถกูตองและใหความเปนธรรม
แกคูกรณีทัง้สองฝาย แตในทางปฏิบัติจะพบวาบางครั้งยังมีการกระทำที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกจับหรือผูตองหาในคดีอาญา เชน ไมไดแจงใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิในการที่จะมี
ทนายความในการใหความชวยเหลือทางคดี ในทางกลับกันเจาหนาท่ีจะแนะนำผูตองหาวาถามีทนายความ
จะทำใหคดลีาชา และจะตองถกูคมุขงันาน ถาสูคดศีาลจะลงโทษสถานหนักโดยไมรอการลงโทษ แตถา
ใหการรบัสารภาพจะไมถกูขงัในระหวางสอบสวน หรอืโทษหนักจะกลายเปนเบา หรอืในบางครั้งกม็กีาร
ทรมานรางกายเพื่อใหผูตองหาใหการรับสารภาพ เปนตน

 ในชั ้นการพิจารณาสั ่งคดีของพนักงานอัยการ ซึ ่งสวนมากพนักงานอัยการจะฟองคดี
ตามพยานหลักฐานที่มีในสำนวนของพนักงานสอบสวน โดยไมใชอำนาจสั่งใหพนักงานสอบสวน
ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือไมสั่งใหสงพยานมาเพื่อซักถามใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการสั่งคดี หรือในบางครั้งก็จะตองรีบฟองคดีตอศาลเพราะจะเกินกำหนดเวลาในการฝากขัง
ในระหวางสอบสวน ทำใหกระบวนการกลั ่นกรองคดีไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
และเปนการผลักภาระใหพนไปจากตัวเอง สุดทายผลรายจึงตกอยู กับจำเลยทีจ่ะตองนำเงิน
หรือหลักทรัพยเพื่อยืน่คำรองขอปลอยตัวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีของศาล สำหรับในการ
พิจารณาคดีศาลจะวินิจฉัยขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คูความนำสืบ โดยไมแสวงหาความจริง
จากพยานหลกัฐานอื่น ทำใหหลักในการคนหาความจรงิขาดประสทิธภิาพ อยางไรกต็ามศาลบางทานก็
ใหความสำคญักบัการคนหาความจรงิ เชน ในคดยีาเสพตดิเรื่องหน่ึง ผูตองขงัถกูขงัอยูในเรอืนจำ ตอมา
มีการคนพบยาเสพติดในรองเทาของผูตองขังคนนั้น จึงถูกดำเนินคดีเปนครั้งที่สอง ศาลมีขอสงสัย
ในพยานหลักฐานของฝายโจทกจึงซักคานพยานโจทกวารองเทาของกลางที่พยานคนพบยาเสพติด
ในคดีนี ้นั ้น เปนรองเทาคู เดียวกับคู ทีจ่ำเลยในคดีนี ้ใสเขาไปในเรือนจำใชหรือไม พยานโจทก
ตอบวาใชครับทาน ขอเท็จจริงในคดีนี ้จึงปรากฏขึ้นมาวายาเสพติดทีค่นพบในรองเทาคู ดังกลาว
เปนของกลางชุดเดียวกับการกระทำความผิดในครั้งแรกทีศ่าลมีคำพิพากษาใหจำคุก เพราะฉะนั้น
จำเลยจงึไมไดกระทำความผิดขึ้นใหม ศาลจงึมคีำพพิากษายกฟองในคดนีี ้เหน็ไหมครบัวาถาศาลไมคนหา
ความจริงเพิ่มเติมจำเลยในคดีนี้จะตองถูกศาลพิพากษาลงโทษสองครั้งจากการกระทำความผิดอาญา
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะขัดตอหลักสากลในการลงโทษผูกระทำความผิดในคดีอาญา 
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จุลนิติ

 
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

นายสกัฯ : กระบวนการยุตธิรรมท่ีมคีณุภาพจะทำใหการอำนวยความยุตธิรรมเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ ผมจงึอยากเหน็สำนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนซึ่งเปนตนทางของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่มีคณุภาพและสอดคลองกับหลกัการคุมครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนตามที่
บัญญัตไิวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อสำนวนการสอบสวนมีคณุภาพ โดยสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องตนเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาใหครบถวน ถูกตอง 
และเปนธรรม จะชวยกำกบัใหการใชดลุพนิิจสั่งคดขีองพนักงานอัยการเปนไปโดยชอบและอยูในกรอบ
ของกฎหมาย และปองกนัการใชดลุพนิจิตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผล และจะสงผลใหการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาลเปนไปดวยความถูกตองชอบธรรม  

ดงัน้ัน ผมคดิวาองคกรซึ่งทำหนาท่ีในกระบวนการยตุธิรรมทกุองคกรควรรวมมอืกนัในการคนหา
ความจรงิ ไมใชการทำงานแบบแยกสวนตางคนตางทำและสรางอาณาจกัรแหงอำนาจของตนเอง การที่จะ
พฒันากระบวนการยตุธิรรมใหเกดิประสทิธิภาพเพื่อใหประชาชนเขาถงึสทิธิพื้นฐานในกระบวนพจิารณา
จะตองพิจารณาไปทั้งระบบแลวพัฒนารวมกันใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 
การใชดุลพินิจทัง้หลายตองเปนดุลพินิจทีต่อบคำถามไดและตรวจสอบได ไมใชดุลพินิจตามอำเภอใจ 
ถาเราทำอยางนี้ไดกระบวนการยติุธรรมทางอาญาก็จะมปีระสทิธภิาพ สามารถคุมครองคนบรสิทุธิ์ใหได
รับความเปนธรรม และนำตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ทำใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ 
คนไมกลากระทำผิดกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติสืบไป.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั ้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

นายจุลสิงห ฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ไวอยางชัดเจนในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
โดยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดบัญญัติไวในสวนที ่๔ 
วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๓๙ - ๔๐ ซึ่งบุคคลที่
กฎหมายใหความคุมครองและรับรองนั้น ไมไดมีเพียงแตผูตองหา
หรอืจำเลยเทาน้ัน แตยังครอบคลมุถงึผูเสยีหายหรอืผูกลาวหา รวมทัง้
บุคคลที่เปนพยานในคดีดวย กลาวคือ 

ในการดำเนินคดีอาญาตองถือหลักวา “เมื่อมีการกลาวหา
เกดิขึ้นตองสนันษิฐานไวกอนวาทกุคนบรสิทุธิ ์จนกวาจะมหีลกัฐาน
พิสูจนไดวาบุคคลนั้นกระทำความผิด” หรือ “ถาตราบใดยังไมมี
คำพิพากษาอันถึงที่สุดวาเขากระทำผิดก็ตองถือวาเขายังเปน
ผูบริสุทธิ์อยู” หลักการดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
ปรญิญาโท Master of Comparative มหาวทิยาลยั IIIinois สหรฐัอเมรกิา, หลกัสตูรโรงเรยีนนกัปกครองระดบัสงู วทิยาลยัการปกครอง, 
วทิยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร, ประกาศนียบตัร Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา, ปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

นายจุลสิงห  วสันตสิงห๑
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จุลนิติ

ฉบับปจจุบัน๒ แตในทางปฏิบัติ หากผูทีถู่กกลาวหาไมมีเงินประกันก็จะถูกจับอยูในที่คุมขังไวกอน 
แมจะมีบทสนันษิฐานกต็าม อยางไรกด็ ีภายใตพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปนั้นกต็องมหีลกัการหรอืแนวคดิ
ท่ีสอดคลองกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู จะไปขดัหรอืแยงกับรฐัธรรมนูญไมได ซึ่งนอกจากรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทยแลว กฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีบญัญตัริบัรองและใหความคุมครองสทิธิเสรภีาพของบคุคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดแก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติทีมุ่ งเนนใหความคุมครองสิทธิ
ของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจำเลยเปนหลัก เชน ในการจับกุม กฎหมายกำหนดวาจะจับไดตองเปน
ความผิดซึ่งหนา๓ ถาไมใชความผิดซึ่งหนาก็ตองขออำนาจศาล โดยในอดีตเจาพนักงานตำรวจชั้นผูใหญ
สามารถออกหมายจับได แตในปจจุบันตองเปนหมายจับของศาลเทานั ้น ซึ ่งยากขึ ้นกวาเดิม 
เทากับเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนไมใหถูกจับโดยงาย โดยกำหนดใหมีกระบวนการศาลเขามา
ตรวจสอบดูแล และในเวลาท่ีถูกจับตองไดรับการแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมาย๔ใหผูถูกจับทราบ 

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ บัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแต
ไดกระทำการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กำหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได

 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด
 กอนมีคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได”.
๓ มาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจจะจับผูใด

โดยไมมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไมได เวนแต
 (๑) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทำความผิดซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๐.....”.
๔ มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “ในการจับนั ้นเจาพนักงานหรือราษฎร

ซึง่ทำการจับตองแจงแกผูทีจ่ะถูกจับนัน้วาเขาตองถูกจับ แลวสัง่ใหผูถูกจับไปยงัทีท่ำการของพนักงานสอบสวนแหงทองทีที่ถู่กจับ 
เวนแตสามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป 

 ในกรณท่ีีเจาพนกังานเปนผูจบั ตองแจงขอกลาวหาใหผูถกูจบัทราบ หากมหีมายจบัใหแสดงตอผูถกูจบั พรอมทั้งแจงดวยวา 
ผูถกูจบัมีสิทธท่ีิจะไมใหการหรอืใหการกไ็ดและถอยคำของผูถกูจบันั้นอาจใชเปนพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีดและผูถกูจบัมสีทิธิ
ที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม 
ท่ีสามารถดำเนนิการไดโดยสะดวกและไมเปนการขดัขวางการจบัหรอืการควบคมุผูถกูจบัหรอืทำใหเกดิความไมปลอดภยัแกบคุคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณ ี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกลาว
ไวดวย...”.
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จุลนิติ

ดงัคำพดูท่ีคุนหวูา “คณุถกูจบัในขอหาอะไร คณุมีสทิธิท่ีจะพบและปรกึษาทนายความได คณุมีสทิธท่ีิจะ
ใหการหรอืไมใหการกไ็ด และสิ่งท่ีคณุพดูจะถกูใชเปนพยานหลกัฐานในชั้นศาลได” ดงันั้น หากไมมีการแจง
ขอกลาวหาและแจงสิทธิยอมเปนการดำเนนิการที่ไมถกูตองและไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งแนวคำพพิากษา
ของศาลฎีกาท่ีผานมาไดยืนยันมาตลอดวาเปนการสอบสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ดงันั้น พนกังานอยัการ
ไมอาจฟองคดีดังกลาวได นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิของผูถูกจับ ผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาไวอีกหลายประการ เชน การไมรับฟง
คำรบัสารภาพของผูตองหาในช้ันจบักมุ การไมรบัฟงถอยคำของผูตองหาเปนพยานหลกัฐานในการพสิจูน
ความผิดของเขาหากเปนถอยคำที่ไดใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิในการมีทนายความ
ในชั้นสอบสวน หรือการหามควบคุมตัวผูตองหาเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เปนตน 

สำหรับในดานการคุมครองผูเสียหาย พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และคาใชจายแกจำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรบัรองสทิธขิองผูเสยีหายในการไดรบัความชวยเหลอื
จากรัฐ ในกรณีทีบุ่คคลใดไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผูอื ่นโดยตน
มิไดมีสวนเกีย่วของกบัการกระทำความผดิน้ัน และไมมีโอกาสไดรบัการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอืน่ 
นอกจากนี ้กฎหมายฉบบัน้ียังไดรบัรองสทิธิของบคุคลซ่ึงตกเปนจำเลยในคดอีาญาและถกูคมุขงัระหวาง
พิจารณาคดี ใหไดรับคาทดแทนจากรัฐ หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาบุคคลนั้น
มิไดเปนผูกระทำความผิด หรือการกระทำของผูนั้นไมเปนความผิดไวอีกสวนหนึ่งดวย

สวนการคุ มครองพยานนั้น พระราชบัญญัติคุ มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๔๔ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัิ
รบัรองสทิธขิองบุคคลซึ่งเปนพยานในคดอีาญาใหไดรบัความคุมครอง และการปฏิบติัท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
คาตอบแทนที่จำเปนและสมควรจากรัฐดวย

กลาวโดยสรปุคอื รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัริบัรองและใหความคุมครองบคุคล
ทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมไวทัง้ ๓ ประเภทคือ ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจำเลย และพยาน 
ซ่ึงมาตรฐานการคุมครองดังกลาวถือวามีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักสากลของนานาอารยประเทศ 
อยางไรก็ดี ความสัมฤทธิ์ผลในการรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนั้น 
มิไดขึ้นอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตองกระทำใหตรงตามเจตนารมณ
ของกฎหมายเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสดุในแงของการคุมครองสทิธปิระชาชนไปพรอม ๆ  กบัการพฒันา
มาตรฐานระบบกระบวนการยุติธรรมดวย

สำหรบัในดานการคุมครองผูเสียหาย พระราชบัญญัตคิาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และคาใชจายแกจำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับรองสิทธิของผูเสียหายในการไดรบั
ความชวยเหลือจากรัฐ ในกรณีท่ีบุคคลใดไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทำความผิด
อาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมสีวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดนั้น และไมมีโอกาส
ไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น

รบัใน
ใชจ

สำห
ล ค
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไตสวนวามีหลักการสำคัญเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจน
ขอดแีละขอเสยี และในทรรศนะของทานนัน้คดิวาการพจิารณาคดอีาญาควรทีจ่ะใชระบบ
กลาวหาหรอืระบบไตสวนหรอืใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากบัระบบไตสวนจงึจะมี
ความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานการอำนวยความยุติธรรม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

นายจุลสิงห ฯ : หลักการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบไตสวน” นั้นเปนระบบที่ใหอำนาจ
เจาหนาทีข่องรฐัในการรวมกนัคนหาความจรงิ ระบบนีจ้งึรวมหนาทีใ่นการสอบสวนฟองรองและพจิารณา
พิพากษาคดีอาญาไวดวยกัน ศาลจะมีบทบาทตั้งแตชั้นเริ่มคดีไปจนถึงคดีสิ้นสุดลงในฐานะผูไตสวน 
ระบบน้ีจึงไมมีฝายโจทก ฝายจำเลย คงมีแตผูไตสวนและผูถูกไตสวน ซึ่งมีขอเสียคือ อำนาจเก่ียวกับ
การดำเนนิคดอีาญาถกูรวมอยูทีอ่งคกรเดยีวกนั จงึเกดิความไมเปนธรรมตอผูทีถ่กูดำเนนิคด ี นอกจากนี ้
ระบบไตสวนยังไมเปดโอกาสใหผูถูกไตสวนมีโอกาสแกขอกลาวหาหรือตอสูคดีไดอยางเต็มที่ 
เหมือนกับระบบกลาวหา เนื่องจากไมมีกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัด ไมมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด 
(Exclusionary Rules) และศาลจะมดีลุยพนิจิอยางกวางขวางในการแสวงหาพยานหลักฐานซึง่รวมทัง้
การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาหรือจำเลยดวย 

สวนการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบกลาวหา” น้ันเปนระบบท่ีมีการแยกอำนาจสอบสวนฟองรอง
กบัอำนาจพจิารณาพพิากษาคดอีอกจากกนัอยางชดัเจน ศาลทำหนาทีเ่ปนเพยีงผูรกัษากตกิา ไมมบีทบาท
ในการรวมคนหาความจริงเหมือนกับในระบบไตสวน ระบบน้ีมีการใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหามากข้ึน 
การดำเนินคดีจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกดำเนินคดีเปนหลัก ภายใตระบบกลาวหานี้ผูตองหา
จะไดรับการสันนิษฐานเบ้ืองตนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทำผิด 
การพิจารณาคดีจะมีการใหสิทธิตาง ๆ แกผูถูกกลาวหาเพ่ือใหมีสิทธิตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี อีกทั้ง
กฎเกณฑการสบืพยานก็มคีวามเครงครดักวาระบบไตสวน ศาลมโีอกาสใชดลุยพนิจิไดนอย ตรงกนัขาม 
คูความทกุฝายตางมสีวนรวมในการคนหาความจริงไดอยางกวางขวาง สวนขอเสยีของระบบกลาวหาคอื 
ภาระหนาที่ในการพิสูจนความผิดจะตกอยูที่โจทก การแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจาหนาที่ของรัฐ
จะตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย โดยหามแสวงหาพยานหลักฐานจากฝายผูถูกกลาวหา การรับฟง
พยานหลักฐานและการพิพากษาลงโทษจำเลยจึงตองกระทำดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง

สวน “ระบบผสม” นั้น มิใชระบบการดำเนินคดีอาญาที่เปนเอกเทศเหมือนเชนระบบไตสวน
กับระบบกลาวหา หากแตเปนการนำเอาขอดีของระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตใชดวยกัน
เพื่อประโยชนในการคนหาความจริงและเพิ่มระดับความคุมครองใหแกผูถูกกลาวหามากขึ้น

สำหรบัประเทศไทยน้ัน ระบบการดำเนินคดอีาญาเปนระบบกลาวหา แตกใ็หอำนาจแกศาล
ในการชวยคนหาความจรงิดวยการเรยีกพยานหลกัฐานบางอยางเขาสูการพิจารณาคดีได ซึง่อำนาจ
ในการคนหาความจริงของศาลในระบบกฎหมายนี้ มิไดใชเพียงเพื่อปรักปรำลงโทษจำเลยเหมือนเชน
ระบบไตสวน หากแตยงักระทำเพ่ือคุมครองสิทธขิองผูตองหาและจำเลยดวย เชน การไตสวนคำรองขอ
ออกหมายจับหรือหมายคน การไตสวนคำรองฝากขัง หรือการซักถามพยานเพื่อใหเกิดความกระจาง
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วาจำเลยไดกระทำความผิดจริงหรือไม เปนตน ซึ่งหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาที่ไทย
ใชอยู ในปจจุบันนีถ้ือเปนระบบที ่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยที ่สามารถคุ มครองผู ตองหา
หรอืจำเลยได และสอดคลองกบัมาตรฐานการคุมครองสทิธิของบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ในประเทศไทยดวย 

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ในระบบกฎหมายไทย และระบบการควบคุมตรวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงาน
อัยการเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับตางประเทศ

นายจลุสิงห ฯ : หลักการฟองคดอีาญาของพนักงานอยัการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ หลกั
คอื หลกัการฟองคดตีามกฎหมาย (Legality Principle) และหลกัการฟองคดตีามดลุยพนิจิ (Opportunity 
Principle)

  สำหรบั “หลกัการฟองคดตีามกฎหมาย” (Legality Principle) หรอืหลกัการดำเนนิคดอีาญา
โดยเด็ดขาด หมายถึงระบบทีม่ีกฎหมายกำหนดวาหากอัยการเห็นวามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหา
กระทำผดิกฎหมาย พนักงานอยัการตองยื่นฟองตอศาลเสมอ กลาวคอื เม่ือมีการกระทำผดิอาญาเกดิขึ้น 
เจาหนาทีข่องรัฐมีอำนาจหนาทีใ่นการเริ่มคดีโดยไมจำเปนตองมีการรองทุกขกลาวโทษ และเมื่อ
ฟองคดีอาญาตอศาลแลว พนกังานอัยการจะถอนฟองไมไดเพราะถือวาคดีอยูในอำนาจของศาลแลว 
ซึ่งหลกัการดงักลาวนี ้ศาลจะเปนองคกรท่ีมบีทบาทและอำนาจในการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการฟองคดีอาญาตั้งแตเริ ่มตน ไมวาจะเปนการควบคุมการสอบสวนไปจนการวินิจฉัยคดี 
ประเทศท่ีใชหลักการฟองคดตีามกฎหมาย ไดแก ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ในทางทฤษฎ)ี 
และกลุมประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต

สวน “หลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ” (Opportunity Principle) น้ัน เปนระบบท่ีพนักงานอัยการ
มีดุลยพินิจในการพิจารณาส่ังคดีอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมเปนรายกรณีไป โดยไมมีกฎหมาย
บังคบัวาพนกังานอยัการจะตองฟองผูตองหาตอศาลเมื่อมเีหตอัุนควรเชื่อวาผูตองหาไดกระทำความผดิ
เหมือนดังเชนหลักการฟองคดีตามกฎหมาย ภายใตหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ แมวาคดีจะมี
พยานหลักฐานเพียงพอฟอง พนักงานอัยการก็อาจสั่งไมฟองไดเมื่อมีเหตุผลสมควร ซึง่มีขอดีคือ 
พนักงานอัยการสามารถสกัดกั้นหรือกลั่นกรองคดีบางเรื่องไมใหลนศาลมากเกินไป หรือเปนการ
ลดการลงโทษโดยไมจำเปนหรือไมเปนประโยชนตอสาธารณะ อีกทัง้ยังเปนการทำใหคดียุติลง
ในชัน้พนกังานอยัการอนัเปนการแสดงใหเห็นถงึอำนาจกึง่ตุลาการของพนกังานอยัการอกีดวย และ
แมวาจะไดฟองคดอีาญาตอศาลแลว พนักงานอัยการก็อาจถอนฟองไดเชนกัน โดยประเทศทีใ่ชหลกัการ
ฟองคดตีามดลุยพนิิจสวนใหญเปนประเทศทีใ่ชหลกัการพจิารณาคดตีามระบบกลาวหา (Accusatorial 
หรือ Adversary System) เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส
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สำหรับอัยการไทย การฟองคดีเปนไปตามหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ (Opportunity 
Principle) เนื่องจากไมมีบทกฎหมายใดหามพนักงานอัยการใชดุลยพินิจในการส่ังคดีหรือบังคับให
พนักงานอัยการตองฟองคดีในทุกกรณีที่มีพยานหลักฐานพอฟองเหมือนกับในประเทศที่ใชหลักการ
ฟองคดีตามกฎหมาย ตรงกันขามระบบการฟองคดีอาญาของไทยมีหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏบิตัหินาทีข่องพนักงานอัยการ๕ กบัจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๖

ก็ใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลยพินิจในอันที่จะออกคำสั่งฟองหรือออกคำสั่งไมฟองคดีได
นอกจากนี ้เมือ่ฟองคดอีาญาตอศาลแลว ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๓๕๗ 

ยังบัญญัติรับรองใหโจทกซึ่งรวมถึงพนักงานอัยการถอนฟองได ดังนี้ ยอมแสดงถึงการใหดุลยพินิจ
แกพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาอยางเต็มท่ีตามหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจไดอีกประการหน่ึง

อยางไรกด็ ีแมวาระบบการส่ังคดขีองพนกังานอัยการไทยจะเปนไปตามหลกัดลุยพนิจิ แตมไิด
หมายความวาพนักงานอัยการจะส่ังคดีไดตามอำเภอใจหรือจะส่ังคดีอยางไรก็ได หากแตตองอยูภายใต
หลกันติธิรรม (the Rule of Law) คอือยูในกรอบของกฎหมายและสามารถอธบิายหรอืใหเหตผุลได 
ไดแก กรณพีนกังานอยัการเหน็วาการฟองคดอีาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรอืจะมผีลกระทบ
ตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศก็จะตอง
เสนออัยการสูงสุดพิจารณาตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แมวาระบบการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทยจะเปนไปตามหลักดุลยพินิจ แตมิได
หมายความวาพนักงานอัยการจะสั่งคดีไดตามอำเภอใจหรือจะสั่งคดีอยางไรก็ได 
หากแตตองอยูภายใตหลักนิติธรรม (the Rule of Law) คืออยูในกรอบของกฎหมาย
และสามารถอธิบายหรือใหเหตุผลได

าระบ
ยคว

แมวา
หมา

งกฎหมาย

๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม”.

 พระราชบัญญตัอิงคกรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “พนกังานอยัการมอีสิระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”.

 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา “ดุลยพินิจของพนักงานอัยการ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”. 

๖ มาตรา ๑๔๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาว
ในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้

  (๑) ในกรณทีีม่คีวามเหน็ควรสัง่ไมฟอง ใหออกคำสัง่ไมฟอง แตถาไมเหน็ชอบดวย กใ็หสัง่ฟองและแจงใหพนกังานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป

  (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง....”.
๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ บัญญัติวา “คำรองขอถอนฟองคดีอาญาจะย่ืนเวลาใดกอนมี

คำพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด ถาคำรองน้ัน
ไดยื่นในภายหลังเม่ือจำเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจำเลยวาจะคัดคานหรือไม แลวใหศาลจดคำแถลงของจำเลยไว ในกรณีที่
จำเลยคัดคานการถอนฟอง ใหศาลยกคำรองขอถอนฟองนั้นเสีย

   คดคีวามผิดตอสวนตวันัน้ จะถอนฟองหรอืยอมความในเวลาใดกอนคดถีงึทีส่ดุกไ็ด แตถาจำเลยคดัคาน ใหศาลยกคำรองขอ
ถอนฟองนั้นเสีย”.
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มาตรา ๒๑ วรรคสอง๘ และในการปฏิบติังาน สำนักงานอัยการสงูสดุไดออกระเบยีบ๙ กำหนดแนวปฏบิตั ิ
ซึ่งเปนกรอบการใชดลุยพนิิจในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการวาตองอยูภายในขอบเขตอำนาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืคำสั่งท่ีเก่ียวของของสำนักงานอัยการสงูสดุดวย กรอบการใชดลุยพนิจิ
ดังกลาวจึงทำหนาท่ีเปนกลไกภายในท่ีตรวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการในเบ้ืองตนดวย

นอกจากการตรวจสอบภายในองคกรดังกลาวแลว อำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการ
ยงัถกูควบคุมตรวจสอบโดยกระบวนการพิจารณาคดีอาญาอีกดวย ดงัจะเหน็ไดจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)๑๐ ที่ใหอำนาจศาลในการสั ่งใหไตสวนมูลฟอง
ในคดทีีพ่นักงานอัยการเปนโจทกกอนก็ได หากเห็นสมควร หรือเมื่อพนักงานอัยการไดยืน่ฟอง
ผู กระทำผิดตอศาลแลว พนักงานอัยการในฐานะโจทกมีหนาที ่ต องนำพยานหลักฐานมาสืบ
จนปราศจากเหตุอันควรสงสัยวาจำเลยไดกระทำความผิดตามฟองดวย หากพนักงานอัยการ
ไมสามารถนำสืบดังกลาวได หรือไมม ีพยานหลักฐานเพียงพอที ่จะใหศาลฟงลงโทษจำเลยได 
ศาลก็จะพิพากษายกฟองและปลอยตัวจำเลยพนขอหาไป อันเปนการตรวจสอบการสั่งฟองคดีของ
พนักงานอัยการอีกทางหนึ่งดวย 

สวนในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไมฟองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๕ ก็ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบคำสั่งไมฟองของพนักงานอัยการที่มิใชคำสั่ง
อัยการสูงสุดไว โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสั่งไปยังผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ แตถาเปน

๘ พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย
หรือความมัน่คงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจสั่งไมฟองได 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

 ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีทีพ่นักงานอัยการไมยืน่คำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคำรอง 
ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”. 

๙ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักงาน
อัยการสงูสดุวาดวยการสั่งคดอีาญาท่ีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรอืจะมีผลกระทบตอความปลอดภยัหรอืความมั่นคงของชาต ิ
หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔.

๑๐ ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บญัญตัวิา “ในคดพีนกังานอยัการเปนโจทก ไมจำเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”.
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จังหวัดอื่นใหเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัด เพือ่ใหบุคคลดังกลาวตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
และคำสั่งของพนกังานอยัการเพื่อทำความเห็นชอบหรอืทำความเห็นแยงคำสั่งไมฟองของพนกังาน
อัยการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหากเห็นชอบดวย คำสั่งไมฟองของพนักงานอัยการก็จะเปนคำสั่งเดด็ขาด แตหาก
มีความเห็นแยงกจ็ะตองมีการสงสำนวนพรอมกับความเหน็แยงไปยังอัยการสงูสดุเพื่อชี้ขาด ซึ่งคำชี้ขาด
ของอัยการสูงสุดถือเปนที่ยุติ 

นอกจากนี ้ เมือ่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๖๑๑ ยังกำหนดใหพนกังานอยัการตองแจงคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหา
และผูรองทกุขทราบดวย ซ่ึงหากผูเสยีหายไมเห็นดวย กช็อบท่ีจะนำคดีไปฟองเองได เน่ืองจากคำสั่ง
ไมฟองคดขีองพนักงานอัยการไมเปนการตดัสทิธผิูเสยีหายท่ีจะฟองคดีดวยตนเอง หากผูเสยีหายนำคดี
ไปฟองเองและศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย ทั้ง ๆ ที่พนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไมฟอง ก็จะเปนการ
ตรวจสอบดุลยพินิจของพนักงานอัยการไดอีกทางหนึ่ง

ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาในทางทฤษฎีจะใชหลักการฟองคดีอาญา
ตามกฎหมาย เนือ่งจากมีกฎหมายหลายฉบับทีร่ะบุบังคับใหตองมีการฟองคดีทีม่ีมูลตอศาลโดยไมมี
ขอยกเวน แตในทางปฏบิติัอัยการกลบัใชดุลยพนิจิไมฟองคดอียางกวางขวางจนกลายเปนประเพณี
และมคีำพพิากษาของศาลรบัรองวาไมมกีฎหมายหามการใชดุลยพนิจิดงักลาว อยางไรก็ตาม การใช
ดุลยพนิิจในการสั่งฟองคดอัียการสหรฐัอเมรกิาจะพจิารณาถงึความตองการใหดำเนินคดขีองผูเสยีหาย 
การมีสวนรวมในการกระทำความผดิของผูเสยีหาย เหตผุลเรื่องคาใชจาย และแนวโนมของคำพพิากษา 
รวมทั้งความพึงพอใจของสาธารณชน มาประกอบดวยเสมอ

สวนประเทศอังกฤษซึง่ใชหลกัการฟองคดีอาญาตามดุลยพินิจ การสัง่คดีของพนักงานอัยการ
ถกูกำหนดเปนหลกัเกณฑและแนวทางไวใน The Code for Crown Prosecutors ซึ่งใหพนักงานอัยการ
พจิารณาหลกัเกณฑในการสั่งฟองคด ี๒ ประการคือ ในเบื้องตนตองตรวจสอบวาคดีมพียานหลกัฐาน
เพียงพอที่จะใหศาลฟงลงโทษผูกระทำผดิไดหรอืไม ถาพยานหลกัฐานไมเพยีงพอตองยุติการดำเนนิคดี

๑๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ บัญญัติวา “ใหแจงคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหา
และผูรองทุกขทราบ ถาผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี

  เมือ่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองขอตอพนักงาน
อัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด
อายุความฟองรอง”.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทันที และเมือ่ผานการพิจารณาเรื่องพยานหลักฐานมาแลว พนักงานอัยการตองพิจารณาตอไปวา
การฟองคดีน้ันจะเปนประโยชนตอสาธารณะหรือไม ซ่ึงจะตองพิจารณาตามพฤติการณของแตละคดีไป

สำหรบัในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใชหลกัการฟองคดตีามดลุยพนิจิ การควบคมุและตรวจสอบอำนาจ
การสั่งคดีของพนักงานอัยการ มีทั้งการควบคุมตรวจสอบภายในจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

จลุนิติ : การที่ระบบกฎหมายไทยไดแยกขั้นตอนการสอบสวนและการสั่งฟองคดี
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการออกจากกันนั ้น ไดสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการหรือไม อยางไร

นายจุลสิงห ฯ : การที่ระบบกฎหมายแยกขั้นตอนการสอบสวนและการฟองคดีระหวาง
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการออกจากกันนั้นเปนไปเพื่อการตรวจสอบถวงดุลโดยภาพรวม
ของการดำเนนิคดี ซึ่งไมเปนการสงผลกระทบตอประสทิธภิาพในการดำเนินคดแีตอยางใด ทัง้นี ้อำนาจ
ในการดำเนนิการสอบสวนเปนของพนกังานสอบสวน๑๒ สวนอำนาจในการฟองคดอีาญารวมกบัผูเสยีหาย
เปนอำนาจของพนักงานอัยการ๑๓ และอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเปนอำนาจของศาล ซึ่งหาก
พจิารณาในเชงิระบบแลวยอมเปนไปตามหลกัการตรวจสอบถวงดลุ สำหรบัในตางประเทศน้ัน พนกังาน
อัยการจะมีบทบาทในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน มีภารกิจในการวางแผนการดำเนินคดี และการ
วางแผนการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนดวย อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยกไ็ดกำหนดวา เม่ือพนกังานสอบสวนสงสำนวนมายงัพนักงานอยัการแลว หากพนักงานอยัการ
เห็นวายังไมมีความสมบูรณ ก็สามารถสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมหรือใหพนักงานสอบสวนสงพยานมาให
ซกัถามไดตามมาตรา ๑๔๓ (๒) (ก) เสมอืนเปนการสอบสวนชั้นพนักงานอยัการอนัเปนการใชดลุยพนิจิ
ของพนักงานอัยการโดยแท

๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง 
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทำการสอบสวนเวนแตจะมีคำรองทุกขตามระเบียบ”.

๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บัญญัติวา  “บุคคลเหลานี้มีอำนาจฟองคดีอาญาตอศาล
  (๑) พนักงานอัยการ

 (๒) ผูเสียหาย 
  มาตรา ๑๔๐ บัญญัติวา “เมือ่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการ

อยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
 (๑) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทำความผดิและความผดินั้นมอัีตราโทษจำคกุอยางสงูไมเกนิสามป ใหพนกังานสอบสวน

งดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึกพรอมกับสำนวนไปยังพนักงานอัยการ 
 ถาอตัราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสำนวนไปยังพนักงานอัยการพรอมทัง้ความเห็นทีค่วรใหงด

การสอบสวน
 ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทำการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(๒) ถารูตัวผูกระทำผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้
 มาตรา ๑๔๑ ถารูตวัผูกระทำความผดิ แตเรยีกหรอืจบัตวัยังไมได เมื่อไดความตามทางสอบสวนอยางใด ใหทำความเหน็

วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสำนวนยังพนักงานอัยการ
 ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง และใหแจงคำสั่งนี้ใหพนักงาน

สอบสวนทราบ
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเชนนั้น
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตางประเทศ 

ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา
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นอกจากนี ้ ในป จจุบ ันม ีการกระทำความผิดท ีม่ ีลักษณะซับซอนทีต่องใชผู ม ีความรู 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำสืบพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งก็คือพนักงานอัยการที่จะรูวาในคดีนั้นมี
พยานหลกัฐานใดที่จะพสิจูนความผดิและพนักงานสอบสวนจะรูวิธีการไดมาซ่ึงพยานหลกัฐานเชนวานัน้ 
กฎหมายในปจจบัุนจงึไดกำหนดใหพนกังานอัยการตองทำหนาท่ีสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน เชน 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการที่พนักงานอัยการตองเขารวมทำสำนวน
ชนัสูตรพลิกศพ หรอืรวมทำสำนวนสอบสวนวิสามญัฆาตกรรม เพื่อรวมตรวจสอบพยานหลกัฐาน รวมถงึ
คดีความผิดทีเ่กิดขึ้นนอกราชอาณาจักร หรือการกระทำความผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ

มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูกระทำความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราวหรือเชื่อวาคงไดตัวมาเมื่อ
ออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทำความเห็นตามทองสำนวนการสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการ
พรอมดวยสำนวน

ในกรณีทีเ่สนอความเห็นควรสัง่ไมฟอง ใหสงแตสำนวนพรอมดวยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหา 
ใหพนักงานสอบสวนมีอำนาจปลอยหรือปลอยชั่วคราว ถาผูตองหาถูกขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย

ในกรณีท่ีเสนอความเหน็ควรส่ังฟอง ใหพนกังานสอบสวนสงสำนวนพรอมกบัผูตองหาไปยังพนกังานอัยการ เวนแตผูตองหา
นั้นถูกขังอยูแลว

แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทำความผิดไดปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลว 
ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสำนวน

มาตรา ๑๔๓ เมือ่ไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดั่งกลาวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติ
ดั่งตอไปนี้

(๑) ในกรณท่ีีมีความเหน็ควรสั่งไมฟอง ใหออกคำสั่งไมฟอง แตถาไมเหน็ชอบดวย กใ็หสั่งฟองและแจงใหพนกังานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณใีดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง แลวแตกรณี และจัดการหรือสั่งการ

ใหเปนไปตามนั้น
ในคดฆีาตกรรม ซึ่งผูตายถกูเจาพนักงานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาท่ีฆาตาย หรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุ

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟองหรือไมฟอง
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีทีพ่นักงานอัยการมีคำสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควร

พนักงานอัยการมีอำนาจดั่งตอไปนี้
(๑) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ
(๒) เมื่อผูตองหาถกูสงมายงัพนกังานอยัการแลว สั่งใหสงผูตองหาพรอมดวยสำนวนกลบัไปยงัพนกังานสอบสวนใหพยายาม

เปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่นที่มีอำนาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได.
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จุลนิติ

ทีพ่นักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะรวมกันทำสำนวนการสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนนิคดอีาญา เปนตน ในอนาคตงานดานการสอบสวนของพนกังานอยัการและพนกังานสอบสวน
จึงควรตองไดรับการพัฒนาใหมากขึ้นตอไป

จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทัง้นี้เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง

นายจุลสิงห ฯ : กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราในปจจุบัน โดยภาพรวมถือวา
มีความเหมาะสมและเพยีงพอสำหรับสงัคมไทยแลว เพราะรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั ไดมีการบญัญตัริบัรอง
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน ในหมวด ๓ สวนที่ ๔ อันวาดวย
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

สวนเรื่องที่เหน็วายงัไมเหมาะสม คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมอีำนาจมากจนเกินไป ดงัเชน 
ตำแหนงอัยการสงูสุดเองนั้น ในคดคีวามผดิท่ีเกิดนอกราชอาณาจักร อัยการสงูสดุเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย๑๔ ทั้งยังปฏิบัติหนาที่เปนผูทำคำสั่งฟองเอง เปนผูตัดสินเอง หากประสงคจะ
อุทธรณก็สามารถกระทำได ผมเห็นวาไมถูกตอง จึงควรมีองคกรหนึ่งองคกรใดมาชวยกรองดุลยพินิจ
ของอัยการสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไมใหอัยการสูงสุดมีอำนาจในการใชดุลยพินิจมากจนเกินไป 

ดังเชน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕  วรรคแรก ซึ่งกำหนดวา 
“ในกรณีทีม่ีคำสั่งไมฟอง และคำสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ถาในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี (เขตกรุงเทพมหานคร) ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำส่ังไปเสนออธิบดีกรมตำรวจ 
รองอธิบดีกรมตำรวจ หรอืผูชวยอธิบดกีรมตำรวจ (ผูบญัชาการสำนกังานตำรวจแหงชาต ิรอง หรอืผูชวยฯ 
ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ) ถาในจังหวัดอื ่น ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับ
คำสัง่ไปเสนอผูวาราชการจังหวัด …” ซึ่งหมายความวา ถาเปนคำสั่งไมฟองของอัยการสูงสุดแลว 
ยอมเปนอนัยุติ ซึง่ตัง้แตผมดำรงตำแหนงเปนอยัการสูงสุดมายงัไมเคยใชอำนาจในประการนีเ้ลย 
เพราะถาเราสั่งคดเีองแลวกรณยีอมเปนท่ีสดุตามกฎหมาย ผมจงึใหพนักงานอยัการทานอื่นทำคำสั่งคด ี
แลวเสนอมาเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือใหเราช้ีขาดความเห็นแยง การใชแนวทางน้ีเพ่ือใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักนิติธรรมอยางแทจริง ทั้งเปนไปตามหลัก “Due Process of Law” คือการดำเนินงาน
ดานการยุติธรรมใหเปนไปตามกฎหมายและศุภนิติกระบวน

อีกประการหน่ึง จริงอยูท่ี “วุฒิสภา” เปนองคกรท่ีมีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง 
หรอืถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมอืงและขาราชการระดบัสงูออกจากตำแหนงได เม่ือบคุคลดงักลาว

๑๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๒๐ ถาความผดิซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทำลงนอกราชอาณาจกัรไทย ใหอยัการสงูสดุหรอืผูรกัษาการแทน

เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาที่นั้น ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทำการ
สอบสวนแทนก็ได

ฯลฯ                                             ฯลฯ
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จุลนิติ

มีพฤติการณรำ่รวยผิดปกต ิสอไปในทางทจุรติตอหนาที่หรอืกระทำผดิตอตำแหนงหนาที่ราชการ สอวา
กระทำผดิตอตำแหนงหนาท่ีในการยตุธิรรม จงใจใชอำนาจหนาท่ีขดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรอื
กฎหมาย หรอืฝาฝนหรอืไมปฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง อยางไรกต็าม อาจกลาวได
วาอำนาจเสรจ็เดด็ขาดนั้นอยูท่ี “คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.)” 
ซึ่งเปนผูใชอำนาจไตสวนขอเทจ็จรงิเองเพื่อลงมตวิาขอกลาวหามมูีลหรอืไม หากเปนกรณท่ีีมีมลูความผดิ
อาญาหรอืรำ่รวยผดิปกตกิจ็ะสงเรื่องมายงัอัยการสงูสดุเพื่อดำเนนิการฟองคดตีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรณจีงึมปีญหาวา เมื่ออยัการสงูสดุแจงขอไมสมบรูณ หรอืพิจารณา
พยานหลกัฐานแลวเหน็วาไมควรดำเนนิคด ีถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเหน็พองดวยแลวยอมสามารถ
ดำเนินการตอไดเอง ซึ่งผมมีความเห็นวา กระบวนการที่ใหองคกรใดองคกรหนึ่งที่เปนผูดำเนินการ
สอบสวนสามารถสั่งฟองไดเองนั้นไมเหมาะสมนัก จึงควรมีองคกรหรือหนวยงานใดมาทำหนาที่
ในการชี้ขาดประเด็นนี้ แตทั้งนี้ตองไมทำลายความเปนอิสระของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดวย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

นายจลุสงิห ฯ : ในการปฏิบติัหนาที่ของทกุองคกรตามรฐัธรรมนญู ควรยดึมั่นหลกันติธิรรม 
(The Rule of Law) ในองคกรของตัวเอง กลาวคอื ตองอยูบนพื้นฐานของบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู
และบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลไดและจะใชอำนาจรัฐ
โดยปราศจากบทบัญญติัแหงกฎหมายรองรบัไมได ซ่ึงสงผลใหการใชกฎหมายมคีวามเปนธรรมกับสงัคม 
สำหรับการปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะพนักงานอัยการน้ัน นอกจากการปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาแลว ควรยดึมัน่ในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในมาตรา ๓ 
ที่กำหนดให “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ทั้งอาจกลาวไดวา “หลักนิติธรรม” นี้มีลำดับศักดิ์
ท่ีเหนือกวาบทบญัญตัแิหงกฎหมาย ดงัที ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดทรงเคยมพีระบรมราโชวาท 
โดยมีใจความประการสำคัญวาจะตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมตอสังคม
ตามหลักนิติธรรม ประเทศชาติและประชาชนจึงจะดำรงอยูไดโดยปกติสุข.
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จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั ้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิฯ์ : หลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุ ติธรรมนั ้น ม ีพัฒนาการมาจาก
วัตถุประสงคของการดำเนินคดีอาญาที ่สำคัญ ๒  ประการ 
ประการแรก คือ การหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษ (Crime 
prevention) ดังจะเห็นไดจากการดำเนินคดีอาญาระบบไตสวน 
(inquisitorial system) ซึ ่งใชวิธีการคนหาความจริงจากตัว
ผูถูกกลาวหา ไมวาจะโดยวิธีใด ซึ่งรวมถึงการทรมานรางกายเพื่อ
ใหรับสารภาพดวย เชน การดำน้ำลุยไฟ การเฆี ่ยนตี เปนตน 
ตอมาเมื ่อถึงยุคเสรีนิยม พัฒนาการทางดานการคุ มครองสิทธิ
เสรีภาพตาง ๆ มีมากขึ้นอันสงผลใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู ถูกกลาวหาในการพิจารณาคดีอาญายอมมีมากขึ ้น
ตามกันไปดวย ทั้งนี้ โดยขอสมมติฐานที ่วา “ทุกคนเปนผู บริสุทธิ
จนกวาจะมีคำพิพากษาถึงทีสุ่ดวาผู นั ้นเปนผู กระทำความผิด” 
(Presumption of Innocence) ทำใหบคุคลผูท่ีถกูกลาวหาวากระทำ
ความผิดซึ่งแตเดิมเปนกรรมในคดี (Object) ก็จะเปลี่ยนเปนผูที่
ไดรับการคุ มครองโดยเปนประธานในคดี (Subject) ดังนั้น 
วัตถุประสงคของการพิจารณาคดีอาญาจึงเพิ ่มขึ ้น จากเดิมทีใ่ห

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา รุนที่ ๓๒ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโททางกฎหมาย (D.E.A. (Sciences criminelles) 
มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit (Mention tres honorable) มหาวิทยาลัยตูลูส 
ประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล๑
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คนหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษอยางเดียว เปนใหมีวัตถุประสงคประการที่สอง คือเพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี (Due process) ดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหสิทธิของบุคคล
ถูกลวงละเมิดจากการใชอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งตอมาหลักการดังกลาวก็ไดกลายเปนหลักการสากล
ทีแ่ตละประเทศตองพยายามกำหนดวิธีการหรือมาตรการที่จะทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทัง้
๒ ประการ อยางสมดุล โดยไมเนนวัตถุประสงคประการใดประการหน่ึงมากเกินไป เน่ืองจากหากมุงประสงค
หาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษแตเพียงประการเดียวอาจจะเปนการใหอำนาจแกองคกรของรัฐมาก
จนเกนิสมควร แตหากจะมุงเนนการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพสวนบคุคลหรอืผูตองหาในคดอียางเดยีว
ก็จะทำใหไมสามารถหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษไดจนไมสามารถควบคุมอาชญากรรม (Crime 
Control) ได

เม่ือพจิารณาหลักสิทธิเสรภีาพของบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในประเทศไทยแลว 
ในระยะเวลาทีผ่านมาเมือ่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัแิกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของจำนวนหลายฉบับ ซึ่งไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาพิพากษาคดี และชั้นการบังคับโทษ 
โดยกฎหมายในหลายลกัษณะเปนการเพิ่มอำนาจรฐัในการปองกนัและปราบปรามการกระทำความผดิ 
และในหลายลกัษณะเพิ่มการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและสงัคม จงึเหน็ไดวามีบทบญัญตัิ
ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดำเนินคดีอาญาท้ังสองประการแลว กลาวคือ การหาตัวผูกระทำความผิด
มาลงโทษและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี เพียงแตยงัไมถูกปฏิบัติเพื่อ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เชน การกำหนดใหการพจิารณาคดนีอกจากในศาลอื่นนอกจาก
ศาลแขวง จะตองมีองคคณะอยางนอย ๒ คน เพื่อเปนหลกัประกันในการพจิารณาพพิากษาคดอีาญาวา
ไดมีการดำเนนิการดวยความรอบคอบ แตในทางปฏบิตัแิลวเมื่อมีคดเีขาสูการพจิารณาของศาลในบางคดี
การพิจารณาคดีอาจกระทำไปโดยผูพิพากษานายเดียว สวนผูพิพากษาทีไ่มไดรวมนั่งพิจารณาคดีดวย
อาจจะรวมลงชื่อในภายหลัง ซึ่งจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไดงาย
เน่ืองจากไมไดเห็นอากัปกิริยาของพยานตาง ๆ นอกจากขอความท่ีจดในรายงานการพิจารณาคดี เปนตน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทั้งนี้ หลักการที่เห็นวามีประสิทธิภาพมากที่สุดของการปรับปรุงมาตรการคุมครองสิทธิและ
เสรภีาพของผูตองหาในการดำเนนิคดอีาญา คอื การเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจออกหมายจับหรอืหมายคน
โดยการกำหนดใหเปนอำนาจของศาลจากเดมิท่ีใหอำนาจในการออกหมายจับหมายคนเปนอำนาจของ
เจาพนักงานตำรวจ ซึ่งปจจุบันมีหลายคดีทีศ่าลไมอนุมัติหมายจับใหแกเจาพนักงานตำรวจ โดยอาศัย
เหตุผลตามกฎหมายวาไมมีเหตุทีผู่ ตองหาจะหลบหนี และไมมีเหตุทีผู่ ตองหาจะไปยุ งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนัและกฎหมายที่เกี่ยวของจึงมีความเหมาะสมแลว แตปญหา
ที่มักจะเกิดขึน้ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็คือ กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมักไมไดรับ
การปฏิบัติอยางจริงจังในเกือบทุกองคกร ท้ัง ตำรวจ อัยการ ศาล โดยสวนใหญกลับไปมุงเนนในเร่ืองรูปแบบ 
(Formality) แทนท่ีจะไปมุงเนนในเร่ืองเนื้อหา (Content/Substance) การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน

จลุนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดอีาญาโดยใชระบบกลาวหาและ
ระบบไตสวนวามีหลกัการสำคัญเหมือนหรอืแตกตางกนัอยางไร ตลอดจนขอดแีละขอเสยี 
และในทรรศนะของทานนั ้นคิดวาการพิจารณาคดีอาญาควรที่จะใชระบบกลาวหา
หรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวนจึงจะ
ม ีความ เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจ จุ บัน โดย เฉพาะ ในด านการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิฯ์ : หลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา 
(Accusatorial System) และระบบไตสวน (inquisitorial system) สามารถแยกความแตกตางกัน
ไดใน ๒ เรื่อง คอื การดำเนนิคด ีและการคนหาพยานหลกัฐาน โดยความแตกตางในเรื่องการดำเนนิคดนีั้น 
การพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนจะกำหนดใหองคกรเดียวมีอำนาจและหนาท่ีในการดำเนินคดีอาญา
ทุกกระบวนการ ตั้งแตการจับ การสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาคดีและพิพากษาคดี ดังเชน
ตัวอยางกรณีละครเรื่องเปาบุนจิ้น เมื่อมีผูมารองเรียนเจาเมืองวามีการกระทำความผิดอาญา หวังเฉา 
หมาฮั่น จะมีหนาทีไ่ปนำตัวผูถูกกลาวหาสงเปาบุนจิ้นเพื่อสอบสวน พิจารณาคดี และพิพากษาคดี 
โดยที่ไมมีบุคคลใดสามารถตรวจสอบถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได หรือตัวอยางกรณีหนังเรื่อง 
โจน ออฟ อารค (Joan of Arc) ซึ่งอางวาไดรับบัญชาใหทำหนาที่ในการดำเนินคดีอาญาจากพระเจา 
หรอืตวัอยางกรณลีะครนางทาส ซึ่งขอเทจ็จรงิในละครนั้นผเีปนผูผลกัคณุหญงิคนใหมท่ีทองตกบนัไดตาย 
แตเจาคณุปกใจเช่ือวาอีเย็นเปนคนผลกัท้ังท่ีอีเย็นปฏเิสธ จงึเฆี่ยนตเีพื่อใหรบัสารภาพจนกระทั่งอเีย็นสลบ
จากนั ้นก็ราดน้ำใหฟ นขึ ้นมาแลวก็เฆี ่ยนตอจนอีเย็นทนตอความเจ็บปวดไมไดก็เลยรับสารภาพ 
นีค่ือระบบไตสวนดัง้เดิม สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหานัน้ จะมหีลักการดำเนินคดีอาญา
ตรงกันขามกับการดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน กลาวคือ (๑) มีการแยกองคกรที่ทำหนาที่สอบสวน 
ฟองรองดำเนนิคด ีและพจิารณาพิพากษาคดอีอกจากกนั กลาวคอื พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล 
เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน และ (๒) มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา 
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เชน การกำหนดใหผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนได 
หรอืการลดจำนวนวันควบคุมตัวผูตองหาโดยพนักงานสอบสวนซ่ึงแตเดมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความอาญาไดกำหนดใหเจาพนกังานตำรวจมอีำนาจควบคมุตวัผูตองหากอนนำสงพนกังานอยัการเพือ่
ฟองคดีตอศาลไดเปนระยะเวลา ๓๐ วัน จากนั้นจึงลดลงมาเปน ๑๕ วัน ๗ วัน ๔ วัน ๓ วัน กระทั่ง
ปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ ไดกำหนดหามมิใหเจาพนักงานตำรวจ
ควบคมุผูถกูจบัไวเกนิกวา ๔๘ ชัว่โมง (หรอื ๒ วนั) นบัแตเวลาทีม่าถงึสถานตีำรวจ ถามคีวามจำเปนทีจ่ะตอง
ควบคุมผูถูกจับไวเกินกวานั้น เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ตองยื่นคำรองฝากขังตอศาล ทั้งนี้ เพื่อศาลจะไดตรวจสอบและวินิจฉัยวาการควบคุมตัวผูนั้นเปนการ
ชอบดวยกฎหมายหรือเปนการจำเปนหรือไม เปนตน 

สวนความแตกตางในเรื่องการคนหาพยานหลักฐานนั้น การดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
เปนระบบตรวจสอบขอเท็จจริงโดยศาล เพราะศาลจะมีบทบาทในการคนควาหาขอเท็จจริงดวยตนเอง 
มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาชี้ขาดขอเท็จจริงไดโดยไมตองใหคูกรณีเสนอพยานหลักฐานมาในคดี 
ระบบน้ีจึงอาจมีฝายกลาวหาหรือไมก็ได ซ่ึงถือกำเนิดในกลุมประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil law) 
เชน เยอรมันและฝรั่งเศส สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา เปนระบบที่กำหนดใหคูกรณี
ฝายกลาวหา (โจทก) และฝายถกูกลาวหา (จำเลย) จะตองเสนอพยานหลกัฐานตอศาลซ่ึงเปนคนกลางที่
จะชีข้าดขอเทจ็จรงิ เปนระบบทีเ่ปดโอกาสใหคูความทัง้สองฝายตอสูกนัอยางเทาเทยีมกัน หรอืทีเ่รยีกวา 
Adversarial System ดังเชนการดำเนินคดีแพง ศาลจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ศาลไมอาจ
คนหาความจริงโดยตนเองไดซึ่งถือกำเนิดในระบบกฎหมายคอมมอลลอว (Common law) เชน 
ประเทศอังกฤษ และอเมริกา 

สำหรับประเทศไทยซ่ึงใชระบบกฎหมายแบบซีวลิลอวเชนเดยีวกับประเทศในแถบภาคพ้ืนยโุรป  
การดำเนินคดีอาญาจึงเปนระบบการไตสวนคนหาความจริง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดกำหนดใหศาลมบีทบาทหนาทีใ่นการคนหาความจรงิในทางคดใีนหลายบทบญัญตั ิไมวาจะใชอำนาจ
ของศาลในการสืบพยาน ซึ่งจะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรือในระหวางพิจารณา 
เมือ่ศาลเหน็สมควร ศาลมอีำนาจถามโจทก จำเลย หรอืพยานคนใดกไ็ด ตามมาตรา ๒๓๕ หรอืระหวาง
พิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม หรือสงประเด็นได 
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏิบตัยิงัไมไดเหน็บทบาทดานน้ีของศาลมากนัก อาจเปนเพราะวา
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ ๙ ไดกำหนดขอแนะนำขาราชการตุลาการวา “ผูพิพากษา
พงึระลึกวาการนำพยานหลักฐานเขาสืบและการซักถามพยานควรเปนหนาทีข่องคูความและทนายความ
ของแตละฝายที่จะกระทำ ผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามพยานดวยตนเองก็ตอเมื่อ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกำหนดใหศาลมีบทบาทหนาท่ีในการคนหา
ความจริงในทางคดี ในหลายบทบัญญัติ ไมวาจะใชอำนาจของศาลในการสืบพยาน 
ซึง่จะสบืในศาลหรอืนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรอืในระหวางพจิารณา เมือ่ศาลเหน็สมควร 
ศาลมีอำนาจถามโจทกจำเลย หรือพยานคนใดก็ได ตามมาตรา ๒๓๕ หรือระหวางพิจารณา
โดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพ่ิมเติม หรือสงประเด็นได 
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏิบัติยังไมไดเห็นบทบาทดานนี้ของศาลมากนัก

ประมวลก
ความจริง

ประเดนได
นัก
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จำเปนเพื่อประโยชนแหงความยติุธรรมหรอืมีกฎหมายบญัญตัไิวใหศาลเปนผูกระทำเอง” ทำใหปจจบุนั
วิธีการของศาลกลับนำเอาวิธีการในแบบระบบตอสูกันมาพิจารณาในศาล โดยใหคูความทั้งสองฝาย
นำพยานหลักฐานที่ตนมีอยูมาตอสูกันเพื่อใหเหน็ความผดิของอกีฝาย หรอืความบริสทุธิ์ของตน ซึ่งศาล
จะคอยเปนผูกำกับดูแลใหคูความทั้งสองฝายตอสูกันอยูในขอบเขตของกฎหมาย โดยศาลจะไมเขาไป
กาวกายในการสืบคนหาความจรงิในทางคดดีวยตนเอง แตในเวลาทำคำพพิากษาเมื่อมเีหตอัุนควรสงสยั
ก็จำตองพิพากษายกฟอง จึงทำใหมีความขัดแยงกันระหวางเจตนารมณของกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติดังกลาว 

จลุนิติ : การท่ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญัญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวโดยเฉพาะในคดีอาญา เชน ผูตองหาหรือจำเลย
มีสทิธไิดรบัการสอบสวนหรอืพจิารณาคดท่ีีถกูตอง รวดเรว็ และเปนธรรม การใหไดรบั
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การไดรบัความชวยเหลอืในทางคดจีากทนายความ และไดรบัการปลอยตวั
ชั่วคราวนั้น ฯลฯ ทานคิดวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักการตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิของผูตองหาหรือจำเลย
ในการไดรบัการสอบสวนหรอืพจิารณาคดท่ีีถกูตอง รวดเรว็ และเปนธรรม ไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 
ตอเนื่อง และเปนธรรม นั้น ศาลยุติธรรมไทยไดดำเนนิการตามหลักการที่กำหนดโดยการนำระบบการ
น่ังพิจารณาคดตีอเน่ืองมาใชแทนระบบเดมิ ซึ่งมีการนัดสบืพยานหลกัฐานเปนคราว ๆ  (Piece - meal) 
โดยศาลจะนัดพิจารณาคดีติดตอกันจนเสร็จทลีะคดีตามลำดับโดยใชระบบศูนยนัดความและระบบ
กอนวันนัดตามประเภทของคดี และมาตรการเปดเผยพยานหลกัฐาน (discovery) ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๑ และมาตรา ๑๗๓/๒ มาใช ทำใหสามารถจัดการคดีไดอยาง
มีประสทิธิภาพมากขึ้น แตอยางไรกต็ามการนำระบบการนั่งพจิารณาคดตีอเน่ือง กมี็ขอเสยีคอืเมื่อมคีดี
เขาสูการพจิารณาของศาลมากข้ึน ยอมจะตองรอลำดับการนัดพจิารณาเปนระยะเวลานาน ซึง่ในบางคดี
ย่ืนฟองคดีตอศาลแลวแตตองนัดสืบพยานอีกคร้ังก็อีก ๒ ปขางหนา การพิจารณาคดีจึงไมไดมี
ความรวดเร็ว เพียงแตอาจจะตอเนื่องโดยใชระยะเวลาในการสืบพยานเพียง ๓ – ๔ ครั้ง แตใน
ระหวางรอการพิจารณาคดี หากปรากฏวาจำเลยไมไดรับการประกันตัวก็ยอมจะกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของจำเลยดวย

กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งกำหนดใหรัฐ
จัดหาทนายความใหผูตองหาในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดป 
ในวนัท่ีพนกังานสอบสวนแจงขอหา และคดท่ีีมีอตัราโทษจำคกุท่ีผูตองหาไมมีและตองการทนายความน้ัน 
สงผลใหการสอบสวนมีความเปนธรรมแกผูตองหามากยิง่ขึ้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติแลวทนายความที่
ทำหนาท่ีน้ีไดแกทนายท่ีไดสมัครใจไปลงชื่อเปนทนายขอแรงที่ศาล ซึ่งสวนใหญก็เปนทนายทียั่งไมคอยมี
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ประสบการณในการวาความมากนัก ปจจุบันจึงไดมีการเรียกรองใหรัฐจัดทนายขอแรงที่มีคุณภาพ 
ซึ่งแมวาอาจจะเปนการเรียกรองที่อาจจะไมสำเร็จในระยะเวลาอันใกล เน่ืองจากสภาพความเปนจริง
ทนายซึ่งมีประสบการณในการวาความสูงมักจะมีคาจางแพงและไมคอยมีเวลามาทำหนาที่ทนาย
ขอแรง แตในอนาคตคงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

กรณีบทบัญญตัเิพือ่รองรับสทิธิในการใหไดรบัโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร สำหรับในคดีอาญาท่ัวไปไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิขอตรวจและคัดคำใหการของตน
ในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำใหการของตนได บทบัญญัติดังกลาวแทบจะไมเกิดประโยชน
แกจำเลยแตอยางใด เนื่องจากจำเลยยอมทราบวาตนไดใหการไวอยางใดอยูแลว ในสวนคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ไดบัญญัติไวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย มาตรา ๒๗ 
วรรคสอง ที่กำหนดใหสิทธิแกจำเลยในการตรวจและคัดสำเนาเอกสารการไตสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดนับแตวันที่จำเลยถูกฟอง เพื่อใหโอกาสจำเลยตอสูคดี 
และปกปองตนเอง โดยจำเลยสามารถเตรยีมพยานหลกัฐานเพือ่แกขอกลาวหา และคนหาความจรงิจาก
สำนวนการไตสวน เพือ่ยนืยนัความบรสิทุธิข์องตนเอง เพราะฉะนัน้ ในคดอีาญาทัว่ไป ควรพจิารณากำหนด
ใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐานโดยใหสิทธิในการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารในสำนวน
การสอบสวนดังเชนคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ทั้งนี้ โดยมีมาตรการในการขอตรวจ
และคัดอยางเหมาะสมเพื่อปกปองพยานจากจำเลยที่ไมสุจริตจากการไดสิทธินี้ดวย 

สำหรับกรณีบทบัญญัติเพ่ือรองรับสิทธิในการไดรับการปลอยช่ัวคราวของผูตองหาหรือจำเลย 
ไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๐๗ ซึง่กำหนดใหผูตองหาและจำเลย
ทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และมาตรา ๑๐๘/๑ ซึ่งกำหนดใหการสั่งไมใหปลอยชั่วคราว 
จะกระทำไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปน้ี คือ (๑) จะหลบหนี (๒) จะไปยุงเหยิง
กบัพยานหลกัฐาน (๓) จะไปกอเหตอุนัตรายประการอืน่ (๔) ผูรองขอประกนัหรอืหลกัประกนัไมนาเชือ่ถอื
(๕) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรือการดำเนินคดีในศาล ซึ่งก็มีเนื้อหาที่สอดคลองกับกฎมาตรฐานขั้นต่ำขององคการสหประชาชาติ
วาดวยมาตรการไมควบคุมตวั (Tokyo Rules) ซึง่ไดกำหนดหลักการพ้ืนฐานท่ีจะสงเสริมการใชมาตรการ
ไมควบคุมตัวควบคูไปกับการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำในการคุมครองบุคคลท่ีตองถูกใชมาตรการ
ทางเลอืกอืน่ทีใ่ชแทนโทษจำคกุ แตปญหาท่ีเกดิขึน้ในปจจบุนัคือ การปลอยช่ัวคราวน้ันมกัจะคำนึงถงึ
หลักประกัน หลักทรัพยตางๆ โดยมีการเรียกประกันและหลักประกันในอัตราท่ีสูงเพ่ือใหแนใจวาจะ
ไมหลบหนีเมื่อไดรับการปลอยชั่วคราว ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ทำใหเกิดความไมเสมอภาคสำหรับผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ียังมีทัศนคติในการทำงานคือไมใหปลอยช่ัวคราวเปนหลัก 
การปลอยชั่วคราวกลับเปนขอยกเวน อันเน่ืองมาจากความกลัวที่วาหากอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว

ในคดีอาญาท่ัวไป ควรพิจารณากำหนดใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐาน
โดยใหสิทธิ ในการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารในสำนวนการสอบสวนดังเชน
คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

ในคดีอาญ
ดยใหสิท

ี่ ี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผู ตองหาหรือจำเลยอาจจะหลบหนีและไปกระทำความผิดอีก ดังนั้น การทีพ่นักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลพิจารณาจะอนุญาตใหผูตองหาหรือจำเลยไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
หรือไมนัน้ เห็นวาควรพิจารณาเสียกอนวา ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไมและภัยอันตราย
หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดเปนหลักใหญ จากนั้นจึงจะพิจารณา
เรื่องความเชื่อถือของผูรองขอประกัน หรือหลักทรัพยในการขอประกันตัวโดยพิจารณาเปนเหตุผล
ประกอบก็จะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปนการลดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนไดมากขึ้น

จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสงัคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง

ศาสตราจารย ดร. สรุศกัด์ิฯ : บทบญัญตัขิองกฎหมายในการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ในกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาในประเทศไทยน้ันมีเน้ือหาท่ีดีมากหากเปรียบเทียบกับในหลายประเทศ 
แมกระทั่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนแมแบบทางกฎหมายของประเทศไทย แตสาเหตุทีไ่มสามารถแกไข
ปญหาของกระบวนการยุตธิรรมไดอยางเปนระบบอาจดวยความท่ีโครงสรางระบบราชการของไทยนั้น
ไดฝงรากลกึในสงัคมไทยมาอยางยาวนาน การมองปญหาจึงเปนการมองถงึการใช “อำนาจ” ขององคกร
เปนสำคญัย่ิงกวาเปาหมายท่ีแทจรงิของกระบวนการยตุธิรรม ทำใหมคีวามเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน
ไมตรงตามที่กฎหมายบัญญติัไวอันสงผลตอกระบวนการดำเนินคดอีาญาซ่ึงมกัจะดำเนินไปในลกัษณะที่
ผูถกูกลาวหาเปนผูกระทำผดิแลว เชน ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ ไดกำหนด
ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทำได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ  อันเกี่ยวกบัความผดิท่ีถกูกลาวหา เพื่อจะรูตวัผูกระทำผดิและพสิจูนใหเหน็ความผดิ
หรอืความบรสุิทธ์ิของผูตองหา และมาตรา ๑๓๔/๔ ไดกำหนดใหพนกังานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหา
ท่ีจะแกขอหาและที่จะแสดงขอเทจ็จรงิอันเปนประโยชนแกตนได แตในทางปฏบิตัแิลวพนกังานสอบสวน
บางสวนยังคงรวบรวมพยานหลักฐานท่ีพิสูจนใหเห็นถึงความผิดของผูตองหา แตไมรวบรวมพยานหลักฐาน
ทีพ่ิสูจนใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ของผูตองหา รวมถึงการไมเปดโอกาสใหผูตองหาแกขอหาและแสดง
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตน อันถือไดวาเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทีไ่มชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูตองหา ในดานของพนักงานอัยการ เมือ่มีการดำเนินคดีอาญาแลว
ก็มักมองวาเปนการตอสูคดีเพ่ือเอาชนะแตอยางเดียว หากศาลยกฟองก็จะตองอุทธรณหรือฎีกาจนถึงท่ีสุด 
ทั้งที่พนักงานอัยการมีหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasi - judicial) ที่จะตองชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตาง ๆ 
และใชดุลพินิจกล่ันกรองคดีวาสมควรจะนำคดีข้ึนสูศาลหรือไม และสามารถออกคำส่ังไมฟองไดหากเห็นวา
คดน้ัีนมพียานหลักฐานไมเพยีงพอ หรอืไมเปนประโยชนแกประชาชนได รวมถงึในกรณขีองศาลเองกยั็ง
เขาใจคลาดเคลือ่นถงึความสำคญัขององคคณะผูพพิากษา (forum) และบทบาทในการคนหาความจรงิ
ในคดีอาญาดังที่กลาวมาแลว ดังนั้น การจะแกปญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเพื่อให
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงจึงตองพิจารณาวาทำอยางไรจะทำให
บุคลากรในองคกรตาง ๆ  ในกระบวนการยุตธิรรมมทัีศนคตวิามหีนาท่ีรวมกนั คอื การคนหาความจรงิวา
มีความผิดอาญาเกิดข้ึนหรือไม ใครเปนผูกระทำความผิด และจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจนเชนใด 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ศาสตราจารย ดร. สุรศกัด์ิฯ : ปญหาทั้งหลายที่เกดิขึ้นในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ท่ีประเทศไทยตองพยายามแกไขปญหา ไมวาจะเปนเร่ืองปญหาความลาชาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ไมวาจะในชั้นสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนปญหาผูตองขังลนเรือนจำนั้น 
สวนหนึง่เกิดจากการที ่มีจำนวนคดีทีเ่ขาสู ระบบยุติธรรมมากเกินสมควร กลาวคือ input มาก 
แต output นอย อันมีสาเหตมุากจากเหตผุลหลายประการ เชน มีกฎหมายที่กำหนดใหนำโทษทางอาญา
มาใชกับพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายเปนจำนวนมาก (overcriminalization) แมวาพฤติกรรมเหลานั้น
จะเปนเพียงการกระทำที่กฎหมายกำหนดวาเปนความผดิ ไมใชเปนอาชญากรรมโดยแท และกระบวนการ
ยังมีลักษณะของการต้ังรับ ไมมีบทบาทเชิงรุกในการรณรงคเพ่ือปองกันไมใหเกิดอาชญากรรม 
ดังจะเห็นไดจากพื้นทีต่าง ๆ ทีเ่สีย่งตอการเกิดอาชญากรรมหลายพื้นทีย่ังไมมีแสงสวางที่เพียงพอ 
ไมมกีารติดตั้งกลองวงจรปด และพบการรักษาการหรือการตรวจตราของเจาหนาทีต่ำรวจนอยมาก 
หากจะพบก็มีแตเพียงตำรวจจราจร เจาหนาทีเ่ทศกิจ หรือหุนตำรวจที่เรียกกันวา “จาเฉย” เทานั้น 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากน้ันเม่ือมีพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายหรือขอพิพาทเขามาในระบบก็ไมมีกระบวนการในการกล่ันกรอง
หรอืเบี่ยงเบนคด ี(screening/diversion) ออกจากขั้นตอนกระบวนการยตุธิรรมตามปกต ิแตจะสงเรื่อง
ทุกประเภทไปสูศาล กอใหเกิดปญหาคดีลนศาลและผูตองขังลนเรือนจำ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมโดยรวม จึงเห็นควรใหมีมาตรการในการปรับปรุงระบบการดำเนินคดีใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนี้

๑) ลดการนำมาตรการทางอาญามาใชในเรื่องท่ีไมจำเปน (decriminalization) โดยใชมาตรการ
อื่น ๆ ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง และการปรับทางปกครอง เปนตน

๒) สงเสริมใหมีมาตรการที่เปนทางเลือกในการยุติขอขัดแยงนอกระบบยุติธรรมตามปกติ 
(alternative dispute resolution) ใหมากขึ้น เชน การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหรือความผดิ
เล็กนอยในชุมชนใหมากขึ้น เปนตน

๓) สงเสรมิใหนำมาตรการในการกล่ันกรองคดกีอนเขาสูระบบศาลใหมากขึ้น เชน การใหอยัการ
ใชดุลพินิจสัง่ไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื ่อนไขใหผู กระทำผิดตองดำเนินการบางอยาง เชน 
ทำกิจการที่เปนประโยชนสาธารณะ เขารบัการฝกอบรมหรือบำบดัรกัษา ชดใชคาเสยีหายใหแกผูเสยีหาย 
โดยตองมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ หรือที่เรียกวา “การชะลอการฟอง” ซึ่งไดมีการศึกษา
มาอยางมากมาย แตตองระงับการดำเนินการไปเนื่องจากยังมีขอโตแยงกันอยูในเรื่องอำนาจหนาที่
ของอัยการกับศาล 

๔) สงเสรมิใหนำเอามาตรการปองกันอาชญากรรมมาใชอยางจริงจัง ซ่ึงเปนมาตรการท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดทันที และนาจะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูระบบงานยุติธรรมไดดีที่สุด.
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กระบวนการยุติธรรมของประเทศใดก็ตาม ถาตกอยูใตอำนาจทางการเมือง

ซึ่งแยงชิงอำนาจกันอยางรุนแรง หรือเอนเอียงไปตามผลประโยชน

ตอบแทนทางวัตถุนิยม หรือตกอยูภายใตอำนาจความเกรงกลัว

หวาดผวาตออำนาจเถื่อนทุกรูปแบบ กระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้น

ยอมเปนที่พึ่งใหกับประเทศชาติและประชาชนไมได

ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล
 สัมมนาวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ตองปฏิรูปดวน” 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ หนา ๑๔

๓๒
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จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื ่องดวน แลวดำเนินการโดยดวนตอไป
   ๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน แลวดำเนินการตอไปไดเม่ือรางพระราชกำหนดในเร่ืองน้ีประกาศ
ใชบังคับเปนกฎหมายแลว
  รางประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ จำนวน ๒๓ ฉบับ มีดังนี้
    (๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
    (๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามขอผูกพันในความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก
    (๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรตามขอผูกพันในความ
ตกลงวาดวยการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
    (๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน
    (๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
    (๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ญี่ปุน
    (๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
    (๙) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

    (๑๐) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
    (๑๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการใชสิทธิ
พิเศษทางการคาระหวางประเทศกำลังพัฒนา
    (๑๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย
    (๑๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
    (๑๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด
    (๑๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุน
    (๑๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
    (๑๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร
    (๑๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู
    (๑๙) รางประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศลุกากร 
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    (๒๐) รางประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศลุกากร 
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา
    (๒๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของท่ีมีถ่ิน
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    (๒๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของท่ีมีถ่ินกำเนิด
จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
    (๒๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดใหของไดรับยกเวนจากบทบังคับ
ตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
   โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชกำหนด ใหยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเขา
แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเลิก เพิ่ม และแกไข
เพิ่มเติมพิกัดอัตราอากรขาเขาในภาค ๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหใชความตามบัญชีทายพระราชกำหนดนี้แทน

P33-57.indd   34 3/28/2012   12:48:02 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๓๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ท้ังน้ี รางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ ไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮารโมไนซอาเซยีน (AHTN) ฉบบัป ๒๐๑๒ รวมทั้งไดยกเลกิการจัดเก็บอัตราอากรขาเขากระจก
ท่ีมีขนาดความหนาไมเกนิ ๕ มิลลิเมตร ตามประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๑.๙๐ และประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๙.๙๐ 
ในอัตราอากรตามราคา รอยละ ๒๐ และกำหนดอัตราอากรขาเขาเปนรอยละ ๕ หรือกิโลกรัมละ
๒ บาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                          
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน
   พ.ศ. ....
         คณะรัฐมนตรีอนมุตัิหลกัการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
        โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   (๑) กำหนดนิยามคำวา “ควบรวมกิจการ” หมายถึง การทีบ่ริษัทหนึ่งซื้อหรือไดมาซึ่งหุน
ทีม่ีสิทธิออกเสียงของอีกบริษัทหนึ่งในจำนวนที่ทำใหสามารถเขาควบคุมการบริหารจัดการในอีก
บริษัทได และการซื้อหรือไดมาซึ่งกิจการหรือทรัพยสินทัง้หมดหรือบางสวนที่เปนสาระสำคัญของอีก
บริษัทหนึง่ รวมถึงการที่บริษัทตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปควบรวมเขากันจนเปนผลทำใหบริษัททีค่วบรวม
เขากันนัน้หมดสภาพการเปนนิติบุคคลและไดจัดตัง้บริษัทขึน้ใหม และการดำเนินการลักษณะอืน่ตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวงดวย
          (๒) บริษัททีส่ามารถดำเนินการควบรวมกันไดตามรางพระราชบัญญัติฯนี ้ ไดแก บริษัท
จดทะเบียนท่ีประสงคจะควบรวมกิจการกัน  บริษัทท่ีประสงคจะควบรวมกิจการกับบริษัทจดทะเบียน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำหุนนั้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทที่ประสงคจะควบรวมกิจการ
เพื่อนำหุนของบริษัททีเ่กิดจากการควบรวมกิจการนั้น ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือ
ประสงคจะควบรวมกิจการ กับบริษัทอื่น บริษัททีม่ีการขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัท
ทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันเพื่อเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือบริษัทประกันชีวิตตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิตทีป่ระสงคจะควบรวมกิจการกัน นอกจากนี้ไดกำหนดใหบริษัทสามารถ
บอกกลาวการโอนสทิธเิรยีกรองโดยการแจงผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และในหนังสอืพมิพรายวนั 
หรือการบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แตละรายก็ได 
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   (๓) ในกรณีที่การควบรวมกิจการ มีผลทำใหตองมีการเปลี่ยนคูสัญญาเพื่อใหหนี้สิทธิ หนาที่
และความรับผิดโอนไปยังบริษัททีเ่กิดจากการควบรวม ใหบริษัททีเ่กิดจากการควบรวมกิจการแจง
การเปลี่ยนตัวลูกหนีใ้หกับเจาหนีข้องบริษัททราบเปนหนังสือภายใน ๑๔ วัน นับแตวันทีจ่ดทะเบียน
การควบรวมกิจการ และหากเจาหนี้ไมคัดคานภายใน ๑๔ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือ ใหถือวา
การดำเนินการดังกลาวเปนการแปลงหนี้ใหมโดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้แลว
   (๔) กรณีผูถือหุนคัดคานการควบรวมบริษัท บริษัทตองจัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนดังกลาว
ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ย ๑๕ วันสุดทายกอนวันทีม่ีมติใหควบบริษัทหรือในกรณีที่
ไมมีรายซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ใหใชราคาตามที่ผูประเมนิราคาอิสระซึ่งเปนท่ีปรกึษาทางการเงนิท่ีมี
รายชื่อในบัญชีทีส่ำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ
ซึ่งท้ังสองฝายแตงตั้งขึ้นเปนผูกำหนด ถาผูถอืหุนน้ันไมยอมขายภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ีไดรบัคำเสนอ 
ขอซือ้ ใหบริษัทดำเนินการควบรวมกิจการตอไปได และใหถือวาผูถือหุนดังกลาวนัน้ เปนผูถือหุน
ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ 

   เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
   วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผล
   กระทบจากอุทกภัย)
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล 
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวดำเนินการตอไปได ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลังแจงคณะกรรมการเพื่อใหความ
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย และคณะกรรมการเพื ่อให
ความชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และความเปนอยูของประชาชน ทราบดวย
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
    กำหนดใหหักลดหยอนภาษีโดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปน
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยทีเ่ปนอาคาร 
หรือที่อยูในเขตอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด และทรัพยสินที่มีการประกอบการติดตั้งกับตัวอาคาร
หรือหองชุดในอาคารชุด รั้ว และประตูรั้ว ตามหลักเกณฑ คือ ทรัพยสินทีไ่ดรับการซอมแซมนั้น
ตองเปนทรัพยสินทีไ่ดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยทีเ่กิดขึ ้นในระหวางวันที ่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และอยูในทองที่ทีท่างราชการประกาศใหเปนพื้นที่
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ที่ประสบอุทกภัย ทรัพยสินที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเฉพาะ
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินในสวนทีไ่ดจายเกินกวาคาสินไหมทดแทน
ที่ไดรับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินหนึ่งแสนบาท
   ทั้งนี้ ผูมีเงินไดตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น หรือเปนผูเชาทรัพยสินนั้น หรือเปน 
ผูใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นเปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการและใชประโยชนอื่น และตองเปน
ผูจายคาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินนั้น ในระหวางวันที ่๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูมีเงินไดนั้นจายคาซอมแซม รวมทั้งคาวัสดุ
อุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินเกินกวาหน่ึงแหงใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนท่ีจายจริง
แตไมเกินหนึ่งแสนบาท ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีในปทีไ่ดจายคาซอมแซม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ในการซอมแซมทรัพยสนิ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสทิธิยกเวนรวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท
   มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีสำหรับคาใชจายในการซอมแซมรถยนต 
   (๑) กำหนดใหหักคาลดหยอนภาษีโดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาทีไ่ดจาย
เปนคาซอมแซมรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต 
แตไมเกินสามหมื่นบาท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดงันี้
   (๒) รถยนตทีไ่ดรับการซอมแซมนั้นตองเปนรถยนตทีไ่ดรับความเสียหายจากการถูกน้ำทวม
รถยนตเนื่องจากเหตุอุทกภัยท่ีเกดิขึ้นในระหวางวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๔ รถยนตที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเฉพาะคาซอมแซม
รถยนตรวมทัง้คาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต ในสวนทีเ่กินกวาคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจาก
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินสามหมื่นบาท
   (๓) ผูมีเงนิไดตองเปนเจาของกรรมสทิธ์ิในรถยนตหรอืเปนผูเชาซ้ือรถยนตท่ีไดรบัการซอมแซม
และตองเปนผูทีอ่ยู ในทองที่ทีท่างราชการประกาศใหเปนพื้นทีท่ีป่ระสบอุทกภัยโดยมีอาคารหรือ
หองชุดในอาคารชุดที่มีผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูเชา หรือเปนผูใชอาคารหรือหองชุด
เปนทีอ่ยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการอยูในพื้นทีท่ีป่ระสบอุทกภัย นั้น ผูมีเงินไดตองเปนผูจายคา
ซอมแซมรถยนตรวมท้ังคาวสัดอุุปกรณในการซอมแซมรถยนต โดยไดจายในระหวางวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูมเีงินไดนัน้จายคาซอมแซมทัง้คาวัสดุ
อปุกรณในการซอมแซมรถยนตเกินกวาหนึง่คัน ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนทีจ่ายจริง
แตไมเกินสามหมื่นบาท ผูมีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดในปทีไ่ดจายคาซอมแซมรถยนต
ในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสิทธิยกเวนรวมกันไมเกินสามหมื่นบาท
                         

P33-57.indd   37 3/28/2012   12:51:24 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๓๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                        
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก(ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
   (ปรับปรุงประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนภาษี
   ประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คางชำระของหนวยงาน
   ราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (ปร ับปร ุงประเภทของหนวยงานราชการที ่ได ร ับการยกเว น
   คาธรรมเนียมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียมและ
   ภาษีประจำปคางชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนภาษีประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คาง
ชำระของหนวยงานราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหนวยงานราชการท่ีไดรับการยกเวนคาธรรมเนยีมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียม
และภาษีประจำปคางชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
    รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
      (๑) กำหนดมิใหนำมาตรา ๒๓ เกี่ยวกับการหามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจำทาง 
การขนสงไมประจำทาง การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนมาใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษา วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลเปนผูประกอบการขนสง แตผู ประกอบการขนสงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอื ่น
แหงพระราชบัญญัตินีเ้สมือนดังเปนผู ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ 
   (๒) กำหนดใหรถที่ใชในการขนสงสวนบุคคลของสวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องคการมหาชน
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ และสภากาชาดไทย
ใหไดรบัการยกเวนไมตองเสียภาษ ีกำหนดใหบรรดาภาษีประจำปของรถของหนวยงานตามมาตรา ๘๘ 
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ทีค่างชำระ
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหเปนอันระงับไป   

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

P33-57.indd   38 3/28/2012   12:48:24 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจำปใหแกรถของ
สวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เฉพาะรถที่มิไดใช
ในทางการคาหรือหากำไร  กำหนดใหบรรดาคาธรรมเนียมและภาษีประจำปของรถของหนวยงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ที่คางชำระไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนอันระงับไป     

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนัก
   ของรถท่ีใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคลและรางพระราชบัญญัติรถยนต
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต
   บรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ำหนักของรถที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนตบรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    โดยมีสาระสำคัญดังนี้
      (๑) กำหนดบทนิยาม “การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพือ่การคาหรือ
ธรุกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ำหนกัเกนิสองพนัสองรอยกโิลกรมั และกำหนดใหพระราชบญัญตันิี้มใิหใช
บงัคบัแกรถยนตนั่งสวนบคุคลเกนิเจด็คนแตไมเกนิสบิสองคนและรถยนตบรรทกุสวนบคุคลที่มนีำ้หนกั
รถไมเกนิสองพนัสองรอยกโิลกรมัตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ซึง่มไิดใชประกอบการขนสงเพือ่สนิจาง 
กำหนดใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำจังหวัดอาจมอบหมายใหขาราชการในสังกัดกรม
การขนสงทางบกกระทำการแทนได 
       (๒) ตัดบทบัญญัตเิกี่ยวกบัการประกอบการขนสงระหวางประเทศ เน่ืองจากขอตกลงเรื่องการ 
ประกอบการขนสงระหวางประเทศที่ประเทศไทยทำกับประเทศตางๆ สวนใหญเปนขอตกลงระดับ
ทวิภาคีซ่ึงมีเง่ือนไขตามขอตกลงท่ีแตกตางกัน  การนำมาบัญญัติเปนหลักการท่ัวไปอาจไมครอบคลุม
ขอตกลงหรือสัญญาที่ประเทศไทยทำไวกับประเทศตางๆ โดยสมควรใหเปนไปตามขอตกลงหรือ
อนุสัญญาแตละฉบับ และตัดบทบัญญัติทีใ่หผูประจำรถมีหนาทีต่องจัดใหมีสำเนาภาพถายหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนไวประจำรถเพื่อแสดงตอนายทะเบียนหรือผูตรวจการ  
   (๓)  กำหนดอัตราคาบริการตรวจสภาพรถใหเปนไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด และบท
กำหนดโทษเก็บคาบริการผิดจากอัตราคาบริการที่กำหนด      
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        (๔) กำหนดบทเฉพาะกาลใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลาง ซึ่งดำรงตำแหนงอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหอยูในตำแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระ
   รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยสาระสำคัญดังนี้
   (๑) กำหนดบทนิยาม “รถยนตสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนต 
บรรทุกสวนบุคคลซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กำหนดใหรถ
ทีย่ังมิไดจดทะเบียนสามารถนำมาใชไดชั่วคราว ไดแก รถที่จดทะเบียนในตางประเทศที่นำเขามาใช
ในราชอาณาจักรชั่วคราว หรือใชในกิจการใดโดยเฉพาะเปนการชั่วคราว หรือรถที่ใชเพื่อการทดสอบ 
หรือรถที่ใชในกรณีอืน่ทีม่ีกฎกระทรวงกำหนด รวมถึงกำหนดหามมิใหใชรถทีย่ังมิไดจดทะเบียน 
รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน รถที่ยังมิไดเสียภาษีประจำป รถที่แจงการไมใชรถ รถที่ทะเบียนระงับ   
     (๒) กำหนดใหการยึดรถที่คางชำระภาษีรถประจำป เปนการยึดแผนปายทะเบียนรถแทน 
และใหยกเลิกมาตรา ๓๙ ทีเ่กี่ยวกับการขายทอดตลาดรถที่ยึดมาตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการใหมทีใ่หยกเลิกการยึดรถ โดยเปลี่ยนมาเปนการยึดแผนปายทะเบียน
รถยนตแทน                         
   (๓) กำหนดใหใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามมาตรา ๔๓ (๑) มีอายุสองปนับแตวันออกใบ
อนญุาตขับรถ  กำหนดคุณสมบตัิและลักษณะตองหามของผูขอใบอนุญาตขับรถตองไมเปนผูอยูใน
ระหวางถูกยึดหรือพักใชใบอนุญาตขับรถ ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เวนแตไดพนกำหนด
สามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
      (๔) กำหนดใหนายทะเบียนและผูตรวจการมีอำนาจเขาตรวจในสถานที่จำหนายเชา เชาซื้อ 
หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ เมือ่มีเหตุสงสัยวามีรถที่คางชำระภาษี หรือมีการใชรถที่สิ้นอายุการ
ใชงาน และยึดแผนปายทะเบียนรถนั้นไวได และมีอำนาจเรียกเจาของรถหรือผูขับรถมาใหถอยคำ
หรือยื่นคำชี้แจงหากมีเหตุอันควรสงสัยวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (๕) ปรับปรุงบทกำหนดโทษใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ และปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมและภาษีประจำป โดยเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและเคร่ืองหมายแสดงการใชรถ
สำหรับการใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนอนุญาตใหใชไดในบางกรณี  เพื่อใหสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต เครื่องหมายพิเศษ
และสมุดคู มือประจำรถของรถยนตทีม่ ีไวเพื ่อขายหรือเพื ่อซอมใหเหมาะสม  ปรับปรุงชื ่อของ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีเพ่ือใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน รวมถึงปรับปรุงรางพระราชบัญญัติทีเ่พิ่มบัญชีภาษีประจำปสำหรับรถอื่น
ทีก่ำหนดในกฎกระทรวง โดยกำหนดใหการคำนวณอัตราภาษีรถดังกลาวใชเกณฑน้ำหนักของรถ
ในอัตราเดียวกับรถยนตสวนบุคคล 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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   (๖) กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการแกไขเพ่ิมเติมการกำหนดรองรับรถยนตสวนบุคคล
ทีไ่ดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกใหใชทะเบียนรถนั้นไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
แตหากตองการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุก็สามารถทำได โดยให
กรมการขนสงทางบกดำเนินการใหโดยยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและออกแผนปายทะเบียน
และกำหนดรองรับการใชรถทีน่ำเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  โดยตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยทำไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนำเขามีสัญชาติ
หรือที่รถนั้นจดทะเบียน 
   นอกจากนี้กำหนดใหเจาของรถที่ถูกยึดมากอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาขอรับคืน
ภายในกำหนดเวลา  โดยใหยึดแผนปายทะเบียนรถไวแทน  ถามิไดมาขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด
ใหขายทอดตลาดรถนั้น                 

   เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
   ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาสถานะของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากอน  หากสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นวาสวนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองแหงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกตอไปแลว ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวดำเนินการตอไปได

   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติเพือ่อนุวัติการภาคผนวกแนบทายความ
   ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ มแมน้ำโขง
   รวม ๓ ฉบับ
          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
            ๑.  เหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
            ๒. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. .... และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา  กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
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           รางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. ....
       โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการดำเนินพิธีการของเจาหนาทีข่องรัฐบาลไทยในพื้นที่
ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร เปนการดำเนินพิธีการในราชอาณาจักร  กำหนดใหเจาหนาที่
ของรฐับาลประเทศภาคตีามความตกลงมอีำนาจหนาท่ีตามที่กำหนดไวในขอตกลงที่รฐับาลไทยไดทำไว
กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสำหรับการดำเนินพิธีการในพื้นทีค่วบคุมรวมกันแตละแหง
และกำหนดขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองสำหรับเจาหนาทีข่องรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลงที ่เขามาดำเนินพิธีการในพื ้นทีค่วบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกำหนด  กำหนดใหการกระทำ
ท่ีเปนความผิดตามกฎหมายไทยเก่ียวกับการขนสงขามพรมแดนในพ้ืนท่ีควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
เปนการกระทำความผิดในราชอาณาจักร กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดำเนินการกับผูกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการขนสงขามพรมแดนที่เจาหนาทีต่รวจพบในพื้นทีค่วบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
และพื้นที่ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร 
        ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้ มีอำนาจออกระเบียบเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีข่องรัฐบาล
ไทยในพื้นทีค่วบคุมรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สามารถดำเนินพิธีการไดอยางเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมรวมกันได 
           รางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดขอบเขตการใชบังคับแกการรับขนของทางถนนดวยรถจาก
สถานที่ที่ผูขนสงรับมอบของในราชอาณาจักรไปยังสถานที่ทีจ่ะระบุใหสงมอบของนอกราชอาณาจักร
หรือจากสถานท่ีท่ีผูขนสงรับมอบของนอกราชอาณาจักรยังสถานท่ีท่ีระบุใหสงมอบของในราชอาณาจักร
หรือจากสถานที่ทีผู่ขนสงรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานทีท่ีร่ะบุใหสงมอบของในอีกประเทศ
หนึง่โดยผานเขามาในราชอาณาจักร กำหนดความผิดและขอยกเวนความรับผิดของผูขนสงในกรณี
ของสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา กรณีทีถ่ือวาของนั้นไดสูญหายสิ้นเชิงเนื่องจากลวงพนระยะ
เวลาสงมอบของมานานแลว และกรณีความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผูอืน่ กำหนดใหศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนศาลที่มีเขตอำนาจตามรางพระราชบัญญัตินี้
กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการรับขนของทางถนนใหมีอายุความหนึ่งป
       ทัง้นีไ้ดกำหนดหลักเกณฑผูขนสงตองออกใบตราสงใหแกผูสงและการกำหนดรายการใน
ใบตราสง กำหนดหนาที่และสิทธิของผูขนสงในการตรวจสอบความถูกตองของรายการที่ปรากฏใน
ใบตราสงเมื่อไดรับมอบของจากผูสง และบันทึกขอแตกตางไวในใบตราสงในกรณีทีค่วามแตกตางนั้น
สามารถเห็นไดประจักษ ในกรณีทีม่ีพฤติการณขัดขวางการสงมอบหรือผูรับตราสงปฏิเสธไมยอมรับ
มอบของ ผู สงตองรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากความไมถูกตอง ไมครบถวน 
หรือไมเพียงพอของรายละเอียดในใบตราสงความรับผิดตอผู ขนสงในความเสียหายอันเกิดแก
บุคคลอื่น ทรพัยสินของบคุคลอื่น อุปกรณท่ีใชในการขนสงและคาใชจายอื่นอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ในการบรรจุหีบหอ 
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   นอกจากนี้ ใหผูสงมีหนาทีใ่นการจัดเอกสารที่จำเปนเพื่อประโยชนแกพิธีการทางศุลกากร
ไปกับใบตราสง จัดเอกสารหรือขอมูลอื่นที่ผูขนสงตองการหรือดำเนินการใหผูขนสงสามารถเขาถึง
ขอมูลเชนวาน้ันได และตองรับผิดแกผูขนสงในกรณีท่ีเอกสารและขอมูลดังกลาวมีความไมถูกตอง 
ไมเพียงพอหรือไมครบถวน รวมทั้งมีหนาทีใ่นการแจงสภาพอันตรายแหงของใหผูขนสงทราบและ
ความรับผิดในการไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว                 
           รางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
           โดยมีสาระสำคัญดังนี้
       (๑) กำหนดขอบเขตการใชบังคับกับสัญญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนน โดยรถ
จากจุดตนทางจากประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกประเทศหนึ่ง  ทั้งนี้ ไมวาสัญญารับขนดังกลาว
จะมีบำเหน็จหรือไมก็ตาม กำหนดหลักเกณฑในเรื่องเอกสารการเดินทางประกอบดวยตั๋วโดยสารและ
ใบรับสัมภาระลงทะเบียน มีการกำหนดรูปแบบและรายการของตั ๋วโดยสารและใบรับสัมภาระ
ลงทะเบียน และกำหนดหนาทีข่องผูขนสงในการบันทึกสัญญารับขนวาจะตองมีการบันทึกไวโดยการ
ออกตั๋วโดยสาร การออกใบรับสัมภาระลงทะเบียน การตรวจสภาพเทาที่เห็นไดจากภายนอกของ
สัมภาระลงทะเบียนในเวลาลงทะเบียนสัมภาระ 
   (๒) กำหนดหลักเกณฑในเรื่องความรับผิดของผูขนสง ใหตองรับผิดตอความสูญหายหรือ
ความเสียหายอันเปนผลมาจากการตาย การบาดเจ็บทางรางกาย หรือจิตใจของคนโดยสารที่เปน
ผลมาจากอุบัติเหตุเกี ่ยวกับการขนสงทีเ่กิดขึ ้นระหวางคนโดยสารที่อยู บนรถหรือขณะกำลังขึ้น
หรอืลงจากรถคนัน้ันตามหลักขอสันนิษฐานการรบัผดิ เวนแตจะพสิจูนไดถงึขอยกเวนความรบัผดิตามที่
กฎหมายกำหนด รวมถึงรับผิดเพื ่อความสูญหาย หรือความเสียหายอันเปนผลมาจากการที่คน
โดยสารและสัมภาระไปถึงจุดหมายปลายทางลาชา รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายทีเ่กิด
แกสัมภาระลงทะเบียนนับแตเวลาทีผู่ขนสงไดรับมอบสัมภาระจนถึงเวลาทีผู่ขนสงไดสงมอบสัมภาระ
รับผิดเพ่ือความสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระติดตัวเปนผลมาจากอุบัติเหตุเก่ียวกับการขนสง
ทีเ่กิดขึ้นระหวางคนโดยสารอยูบนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือลงจารถคันนั้น ทั้งนี้ ผูขนสงตองรับผิด
เพือ่การกระทำหรืองดเวนการกระทำของลูกจาง ตัวแทน และผูรับจางชวงทีไ่ดกระทำในทางการ
ที่จางหรือภายในขอบอำนาจแหงการเปนตัวแทนหรือในกิจการที่รับชวงนั้น 
   (๓) กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของผูขนสงในกรณีทีค่นโดยสารตาย 
หรือบาดเจ็บทางรางกายหรือจิตใจ ใหจำกัดความรับผิดไวไมเกิน ๙,๐๐๐ SDR ตอคนโดยสารแตละคน
ตอหนึ่งเหตุการณ ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ใหจำกัดความรับผิด
ของผูขนสงไว ไมเกนิ ๘.๓๓ SDR ตอหนึ่งกโิลกรมัของนำ้หนกัรวมทั้งหมดแหงสมัภาระนั้น หรอื ๑๖๖.๖๗ 
SDR ตอหนึ่งชิ้น แลวแตจำนวนใดจะมากกวากัน ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระ
ติดตัวของคนโดยสาร ใหจำกัดความรับผิดของผูขนสงไวทีค่นละ ๑๖๖.๖๗ SDR และในกรณีความ
เสียหายอันเกิดจากการลาชาท่ีมิใชความเสียหายของสัมภาระหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร ใหจำกัด
ความรับผิดไวไมเกินราคาคาโดยสาร                         
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                            
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                         
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงาน สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
   โดยมสีาระสำคญั คอื ยกเลกิบทนยิามคำวา “บรษิทั” “ผูอำนวยการ” และกำหนดบทนยิามคำวา 
“เลขาธกิาร” แทนคำวา “ผูอำนวยการ” และใหแกไขคำวา “ผูอำนวยการ” เปน “เลขาธกิาร” ทุกแหง  
แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเพิ่มเติมอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรและอธิบดีกรมหมอนไหม เปนกรรมการโดยตำแหนง  คุณสมบัติของกรรมการวิชาการ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สถานพยาบาลสัตว” และคำวา
“ผูประกอบการบำบัดโรคสัตว” แกไขเพิ่มเติมคำวา“ผูประกอบการบำบัดโรคสัตว” และคำวา
“ประกอบการบำบัดโรคสัตว” เปนคำวา  “ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” และ “ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย” ทุกแหง  และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขสำหรับใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวซึ่งดำเนินการโดยสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ   
   ทัง้นีไ้ดเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาต หลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตของ
ผูอนุญาต การกำหนดลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตว  และการกำหนดใหผูรับอนุญาต
แสดงรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ  รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการโอนใบอนุญาตและการแสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการตอไปในกรณีทีผู่รับอนุญาตตาย
และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ        
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จุลนิติ

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
    (๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (๒) กำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคระบาด เชน กำหนดใหเจาของสัตว
ตองปฏิบัติตามระบบ การปองกันและควบคุมโรคระบาด เจาของสัตวหรือซากสัตวตองทำเครื่องหมาย 
ประจำตัวสัตว กำหนดหามการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตวปลอมหรือแปลง หรือแกไขเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตวที่แทจริง กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีสัตวปวยหรือตาย และกำหนดหามบุคคล 
ใดขุดซากสัตวทีฝ่งไวแลว เปนตน และกำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมในกรณีมีการ
ประกาศเขตเกี่ยวกับโรคระบาด เชน กำหนดเขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด กำหนด
หามเคลือ่นยายสัตวหรือซากสัตวตามทีร่ะบุในประกาศ กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจประกาศ
เขตโรคระบาดชั่วคราวในทองที่ทีร่ับผิดชอบ  และกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศเขต
โรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาด 
   (๓) กำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและหนาทีข่องผูรับใบอนุญาต เชน 
กำหนดใหผูคาหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตวหรือซากสัตว และการขาย จำหนาย จาย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพื่อขายซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือมีพอพันธุของสัตวเพื่อให
บริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอืน่โดยวิธีธรรมชาติ ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน การแสดง
ความจำนงของทายาทหรือผู ไดรับความยินยอมจากทายาทเพื ่อประกอบกิจการในกรณีทีผู่ รับ
ใบอนญุาตตาย  การออกใบแทนกรณท่ีีใบอนุญาตสญูหาย ชำรดุหรอืถกูทำลายในสาระสำคัญ การนำเขา 
สงออก หรือนำผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกคร้ัง  และการนำสัตวหรือซากสัตวไปยังทองท่ีจังหวัดอ่ืนตองทำเคร่ืองหมายประจำตัวสัตว
ตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยประจำทองทีต่นทางทุกครั้ง  กำหนดเกี่ยวกับการพักใชและเพิกถอน
ใบอนุญาต กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจหนาทีใ่นการปองกันและควบคุมโรคระบาด และสารวัตร
มีอำนาจตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัตินี ้  รวมทั้งมีอำนาจยึดหรืออายัด
สัตวหรือซากสัตวท่ีนำเขา หรือนำผานราชอาณาจักร  นอกจากน้ีไดกำหนดเก่ียวกับการขายทอดตลาด
และการจายเงินสินบน รวมถึงกำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ และบทกำหนดโทษดวย 
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   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพือ่การจำหนายเนื้อ
   สัตว พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื ่อการจำหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. .... ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ  และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไข 
เพิม่เติมบทนิยามคำวา “สัตว” “การจำหนายเนือ้สัตว” กำหนดคำนิยาม เชน “เนือ้สัตว” 
“การประกอบกิจการฆาสัตว” “โรงฆาสัตว” “โรงพักสัตว” “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ 
“คณะกรรมการประจำจังหวัด” เปนตน  
   หมวด ๑ 
   คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว
   กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ฆาสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธบิดกีรมการคาภายใน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายกสัตวแพทยสภา เปนกรรมการโดยตำแหนง และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังจำนวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในดานการคา การลงทุนหรือการประกอบกิจการฆาสัตว โดยมีอำนาจหนาทีใ่ห
คำแนะนำตอรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการเพื ่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกอบ
กจิการฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ กำกบัดแูล
การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 
   หมวด ๒ 
   การประกอบกิจการฆาสัตว 
   กำหนดการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวและประกอบกิจการฆาสัตว
โดยใหคณะกรรมการพจิารณาแผนงานประกอบกิจการฆาสตัวประจำจังหวดัพจิารณาใหความเหน็ชอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ กำหนดใหใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตวสามารถโอนใหแก
บุคคลอ่ืนไดเม่ือไดรบัอนญุาตจากผูอนญุาต  สวนกรณท่ีีผูรบัใบอนุญาตตาย  กใ็หโอนไปเปนของทายาท 
กำหนดใหผูรับใบอนุญาตทีป่ระสงคจะเลิกประกอบกิจการฆาสัตวตองแจงใหนายทะเบียนทราบเปน
หนังสือไมนอยกวาหกสิบวันกอนเลิกประกอบกิจการ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   หมวด ๓ 
   การฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว 
   กำหนดใหพนักงานตรวจโรคสัตวเพื่อตรวจสอบและควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนาย
เนือ้สัตว  ตองแตงตั้งจากสัตวแพทย หรือบุคคลซึ่งผานการศึกษาและฝกอบรมดานการตรวจโรค
ในสัตวหรือการตรวจเนื้อสัตวจากในประเทศหรือตางประเทศตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกำหนดและ
ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภาและไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับกรมปศุสัตว และการรับรองให
จำหนายเนื้อสัตวและวิธีการชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   หมวด ๔ 
   การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   กำหนดใหผูอนุญาตมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูรบัใบอนุญาตไมปฏบิตัติาม
ที่พนักงานเจาหนาที่มีคำสั่ง  และมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝน
คำสัง่พักใชในใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและไดกระทำการอันเปนเหตุ
ใหตองถูกพักใชใบอนุญาต 
   หมวด ๕ 
   พนกังานเจาหนาที่  
   กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปในสถานที่ที่มีการฆาสัตว โรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
สถานทีจ่ำหนายเนือ้สัตว มีอำนาจสั่งใหหยุดยานพาหนะทีใ่ชในการขนสงสัตว  โดยใหพนักงาน
เจาหนาทีต่องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาทีซึ่่งเปนไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด รวมทั้งให
พนักงานเจาหนาทีเ่ปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดวย 
   บทกำหนดโทษ 
   กำหนดโทษของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใชเกณฑในการกำหนดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา คือ การจำคุกหนึ่งปตอโทษปรับสองหมื่นบาท โดยกำหนดใหอธิบดีสามารถ
เปรียบเทียบปรับการกระทำความ ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได เวนแตกรณีการประกอบกิจการฆาสัตว
โดยไมไดรับอนุญาตและการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวในพื้นที่ที่ไมไดมีการยกเวน  

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
   คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. .... ท่ีสำนกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน
เสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

   หมวด ๑ 
           คณะกรรมการ 

   (๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนงจำนวนหกคน กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จากผูแทนนักกีฬาอาชีพและผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพจำนวนหกคน และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน โดยในจำนวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬา

อยางนอยหนึ่งคน  โดยใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศ

ไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ มีอำนาจหนาทีใ่นการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับ

การสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรี เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการ

ทางภาษีอากร เพ่ือการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาท่ีใหถือวาเปนกีฬา

อาชีพ  รวมทั้งมีอำนาจหนาที่ดำเนินการดานตาง ๆ ที่สำคัญตอการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา

อาชีพตลอดจนออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

   (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื ่องรองทุกขประกอบดวยประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นอีกสี่คน  โดยในจำนวนนี้จะตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ

ดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

   (๓) กำหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทยทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาเรื่องรองทุกข และคณะกรรมการบรหิารกองทนุรบัผดิชอบงานธรุการ งานประชุม 

การศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล และกิจการตาง ๆ 

   หมวด ๒ 

           สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

   กำหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจงการดำเนินการตอนายทะเบียน                 

โดยสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ดรับหนังสือสำคัญแสดงการจดแจงแลว  อาจใชคำ

ซึ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได และมีหนาทีต่องจัดทำสัญญาจางหรือ

ความตกลงรวมกันเปนหนังสือแลวแตกรณี กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเขาอยูในสังกัด

หรืออยูในความดูแล โดยขอกำหนดในสัญญาจางหรือความตกลงรวมกันดังกลาวตองเปนไปตาม

มาตรฐานการจาง หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และที่หนาทีดู่แล

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันใหอยูในความเรียบรอย

ตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น
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จุลนิติ

   หมวด ๓ 
   นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
   กำหนดใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอาจยื่นขอจดแจงการเปนนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน  และเมื่อนายทะเบียนไดรับคำขอจดแจงแลวใหนายทะเบียน
ออกบัตรประจำตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพทีไ่ดรับบตัรประจำตัวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเงื ่อนไขและมาตรการที ่คณะกรรมการกำหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอืน่ทีก่ฎหมาย
กำหนด  และมีเสรีภาพในการรวมกลุ มกันเปนองคกรเพื ่อผดุงศักดิ ์ศรีและรักษาผลประโยชน
ของสมาชิก รวมทั ้งการเจรจาความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
   หมวด ๔ 
   การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 
   กำหนดใหในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแตละรายการ ใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแจง
แผนการบริหารจัดการเกี ่ยวกับการจัดการแขงขันซึ ่งรวมถึงการแบงผลประโยชนหรือรายไดตอ
นายทะเบียนกอนการจัดการแขงขัน  และจัดใหมีมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ 
รวมทั้งผูเขาชมการแขงขันกีฬาอาชีพ ซึ่งตองเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
   หมวด ๕ 
   กองทุน 
   กำหนดใหจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อเปนทุนหมุน
เวียนสำหรับใชจายเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ การสงเคราะหสวัสดิการ การสงเสริม 
การสนบัสนนุ การพฒันา และการอื่นใดที่เกี่ยวของกบัการกฬีาอาชพี นักกฬีาอาชพี และบคุลากรกฬีาอาชพี 
และใหใชจายเงินกองทุนในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกนกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
   หมวด ๖ 
   การยกยองเชิดชูเกียรติ 
   กำหนดใหนักกีฬาอาชีพอาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ ทั้งนี้
ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซึ ่งเมื ่อไดเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติแลว จะตองดำรงตนใหเปน
แบบอยางที่ดีและรักษาเกียรติความเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติดังกลาว
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   หมวด ๗ 
   นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 
   กำหนดใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีม่ีอำนาจเขาไปในทีท่ำการสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขัน
กีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที ่อุปกรณการแขงขันกีฬา ฯลฯ โดยในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
   หมวด ๘ 
   บทกำหนดโทษ 
   กำหนดใหมีโทษทางปกครองและโทษอาญาเพ่ือใชเปนมาตรการลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
พระราชบัญญัตินี้
   บทเฉพาะกาล 
   กำหนดใหมีบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการกีฬาอาชีพช่ัวคราว เพ่ือทำหนาท่ีคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งกำหนดใหโอนเงิน และทรัพยสินของกองทุนสงเสริม
กีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
                                                                                                                                            
   เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
      โดยมีสาระสำคัญดังนี้
      (๑)  กำหนดคำนิยาม คำวา “สัตวน้ำ” “ผลิตภัณฑสัตวน้ำ” “การประมง” “ทำการประมง” 
“การเพาะเลี้ยงสตัวนำ้” “การดแูลรกัษาสตัวนำ้หลงัการจบั” “การแปรรปูสตัวนำ้” “ท่ีเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ” 
“ที่จับสัตวน้ำ” “เครื่องมือทำการประมง” เปนตน
      (๒)  กำหนดใหม ีมาตรการในการบริหารจัดการการบำรุงร ักษา และการใชประโยชน 
จากทรัพยากร สตัวนำ้ กำหนดใหมรีัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด โดยอนุมตัิรัฐมนตรีภายในเขต
ทองที่ที่รับผิดชอบมีอำนาจประกาศควบคุมการทำการประมงในเขตประมงน้ำจืดและเขตประมงทะเล
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ชายฝง และกำหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรม
ทีเ่กี่ยวของกับการประมง เพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรมทีเ่กี่ยวของ
กับการประมงและกำหนดใหกรมประมงมหีนาท่ีในการสงเสรมิการมีสวนรวม และสนบัสนนุชมุชนประมง 
ทองถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ำ
เพื่อใหการบริหารจัดการดานประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
      (๓) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นจากหนวยงานของรัฐและ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับดานการประมง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีอธิบดีกรม
ประมงเปนกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหนาที่กำหนดนโยบายดานการประมง ตลอดจนมีอำนาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      (๔) กำหนดใหมีการเก็บสถิติการประมง เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและการบริหาร
จัดการดานการประมง โดยกำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดทองทีท่ีจ่ะทำการเก็บสถิติ
การประมง และกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอำนาจเขาไปในสถานทีป่ระกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่กี ่ยวของกับการประมงในเวลาทำการของสถานที ่นั ้นเพื ่อทำการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติ
การประมง
      (๕)   กำหนดใหมหีลกัเกณฑในการควบคมุกจิกรรมตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการประมง หรอือาจ
สงผลกระทบตอทรพัยากรสตัวน้ำ หรอืกระทำการใด ๆ  อนัทำใหสตัวนำ้ในที่จบัสตัวนำ้มึนเมา หรอืปลอย 
เทท้ิง ระบาย หรือทำใหส่ิงใดลงสูท่ีจับสัตวน้ำในลักษณะท่ีเปนอันตรายแกสัตวน้ำ หรือทำใหท่ีจับสัตวน้ำ
เกิดมลพิษ กำหนดหามครอบครองสัตวน้ำทีไ่ดมาโดยรูวาเปนสัตวน้ำทีไ่ดมาจากการกระทำความผิด
ดังกลาวขางตน การปลูกสรางสิ่งใด การแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ำซึ่งมิใชทีข่องเอกชนใหผิดไป
จากสภาพที่เปนอยู การติดต้ัง วาง หรอืสรางเขื่อน ฝาย ทำนบ รัว้ เครื่องมอื ท่ีเปนตาขาย หรอืเครื่องมอืทำ 
การประมงอื่นๆ การควบคุม การครอบครองสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ และการควบคุมการ
ครอบครองเคร่ืองมือทำการประมงท่ีใชทำการประมงและมีผลเปนการทำลายพันธุสัตวน้ำอยางรายแรง
      (๖) กำหนดใหมีเขตการประมง ในนานน้ำไทย โดยแบงออกเปนสามเขต ไดแก เขตประมง 
ทะเลชายฝง เขตประมงทะเลนอกชายฝง และเขตประมงน้ำจืด ซึ่งเปนการแบงเขตตามลักษณะของ
พื้นที่เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่
เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และ
ไมใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบกิจการประมงรายเล็กและรายใหญ
      (๗)  กำหนดใหมีหลักเกณฑในการควบคุมการทำประมงในเขตการประมงแตละเขตและกำหนด
ใหผูรับใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงในแตละเขตการประมง มีหนาทีต่องชำระคาอากรการใช
เครื่องมือการทำประมง รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ำตลอดจนกำหนดหลักเกณฑในการ
ควบคุมการทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ำภายในเขตพื้นที่รักษาพันธสัตวน้ำ
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      (๘) กำหนดใหมีหลักเกณฑในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพื่อใหไดสัตวน้ำทีม่ีคุณภาพ
และมีความปลอดภยัตอผูบรโิภคและปองกนัมิใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหผูประกอบกจิการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำนำไปใชเปนแนวทางในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำใหมีคุณภาพ และกำหนดใหกรมประมง
มีอำนาจออกหนังสือรับรองใหแกผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำทีไ่ดมาตรฐาน รวมทัง้มีอำนาจตรวจรับรองชนิด 
ลักษณะ คณุภาพ หรอืแหลงกำเนดิของสตัวนำ้ และตรวจวเิคราะหตวัอยางดนิ นำ้ สตัวนำ้ กำหนดบรเิวณ
ที่จับสัตวน้ำทีจ่ะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีก่อนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ในบริเวณดังกลาวรวมท้ังกำหนดหลักเกณฑในการขอรับหนังสือกำกับการจำหนายสัตวน้ำ เพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ 
   (๙) กำหนดใหมีมาตรการใหการควบคุมสุขอนามัยของสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ เพื่อให
ไดสัตวน้ำและผลติภณัฑสัตวน้ำที่มีคณุภาพไดมาตรฐานดานสขุอนามยัและมคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค 
การจัดทำมาตรฐานดานสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังจากการจับ การแปรรูปสัตวน้ำ 
การเก็บรักษา การขนสงหรือขนถายสัตวน้ำและผลิตภัณฑ สัตวน้ำ กำหนดกิจการที่มีการควบคุม
การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับและกำหนดหลักเกณฑในการควบคุมกิจการดังกลาว และกำหนด
หามทำการประมงในท่ีจับสัตวน้ำท่ีเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอนของสารพิษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเปน
อันตรายตอมนุษยหรือตอสัตวน้ำเกินมาตรฐานตามชนิดและปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณี
มีเหตุฉุกเฉินและมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาในทีจ่ับสัตวน้ำนั้นเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอน
ของสารพษิหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยหรือตอ สัตวน้ำ และไมอาจตรวจพิสูจนหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อออกประกาศหามทำการประมงโดยเด็ดขาดไดทัน
   (๑๐) กำหนดใหมหีลกัเกณฑในการควบคุมการนำเขาและสงออกสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ำ การออกหนังสือรับรองสุขภาพหรือคุณภาพสัตวน้ำ หรือหนงัสือรับรองคุณภาพดานมาตรฐาน
สุขอนามัยของสัตวน้ำ หรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ หรือหนังสือรับรองอื่นตามความตองการของประเทศ
ปลายทาง และกำหนดหามเรือประมงไมวาจะสัญชาติใดทีท่ำการประมงอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐตางประเทศทีซ่ึ ่งประเทศไทยใหการยอมรับในฐานะทีม่ีเขตอำนาจเหนือนานน้ำทีท่ำการ
ประมงหรอืฝาฝนพนัธกรณตีามขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสตัวน้ำซึง่ประเทศไทยหรอืรฐัเจาของเรอื
ประมงตางประเทศนั้นเปนภาคี  นำสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำทีไ่ดจากการทำการประมงดังกลาว
เขามาในราชอาณาจักร
   (๑๑)   กำหนดใหมีคณะกรรมการการประมงนอกนานนำ้ไทย ประกอบดวย ปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนจากหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ 
โดยมี อธิบดีกรมประมงเปนกรรมการและเลขานุการ ซึง่เปนคณะกรรมการปฏิบัติการมอีำนาจหนาที่
ในการพิจารณาและนำเสนอแกไขปญหาการทำการประมงนอกนานน้ำไทย และเสนอแนะนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาการประมงนอกนานน้ำไทยตอคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ
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   (๑๒) กำหนดใหผูรับใบอนุญาตและผูรับใบแทนใบอนุญาตมีหนาทีต่องชำระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตหรือคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และสิทธิในการอนุญาตไมเปนมรดกตกทอดไปสู
ทายาท เวนแตกรณีทีเ่ปนผูรับใบอนุญาตสามารถโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นได และกำหนดให
รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตได
   (๑๓) กำหนดใหพนักงานเจาหนาทีส่ามารถใหบริการในการตรวจสอบ การขอรับใบอนุญาต 
การออกหนังสืออนุญาต และการขอหนังสือรับรองตาง ๆ ตามที่รางพระราชบัญญัตินี้ กำหนดไว
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรไดและกำหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี ่ยวของมาใหถอยคำหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาและมีอำนาจเขาไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่กี่ยวกับการการประกอบกิจการของผูรับอนุญาต สถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทีเ่กี่ยวกับ
การประกอบกิจการทีต่องมีการควบคุมกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ หรือ สถานทีป่ระกอบกิจการ
หรือสถานที่ทีเ่กี ่ยวกับการประกอบกิจการที ่ตองมีการควบคุมการดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับ
ในระหวางเวลาทำการของสถานที่ดงักลาว หรอืสั่งใหผูควบคมุเรอืประมงหยดุ หรอืขึ้นไปบนเรอืประมง               
หรือเขาไปในที่จับสัตวน้ำเพื่อตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติการ รวมทั้งใหมีอำนาจตรวจคนสถานที่
ใด ๆ โดยไมตองมีหมายคนไดในกรณีมีเหตุสงสัยวามีการกระทำความผิด 
         (๑๔) กำหนดใหมีมาตรการทางปกครอง โดยนำมาตรการในการพักใชใบอนุญาตการระงับ
การอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมาใชบังคับ และกำหนดหลักเกณฑ
ในการอุทธรณคำสัง่ดังกลาวไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูทีไ่มมีเจตนาในการกระทำ
ความผิด รวมท้ังไดกำหนดหลักเกณฑในการจัดการกับเคร่ืองมือทำการประมง ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงใด ๆ
ทีไ่มเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต หรือในกรณีทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ หรือผูรับอนุญาตไดรับแจงคำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตหรือในกรณีทีม่ีการทำการประมงหรือติดตั้งเครื่องมือการ
ทำประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิง่ใด ๆ ลงในที่จับสัตวน้ำโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เพื ่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่กี ่ยวของกับการประมงไดรับการเยียวยาและฟนฟู
ใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว และกำหนดใหมีโทษทางอาญาไว ๒ ลักษณะ คือ โทษขั้นต่ำและโทษขั้นสูง 
และกำหนดอัตราโทษไวแตกตางกัน ซึ่งในรางพระราชบัญญัตินี้ยังคงหลักการในการกำหนดโทษไว
ตามแนวทางดังกลาว แตไดปรับปรุงสัดสวนในการกำหนดอัตราโทษของแตละลักษณะใหสอดคลอง
กันยิ่งขึ้น  โดยกรณีโทษขั้นต่ำใชสัดสวนโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอโทษจำคุกขั้นต่ำ
หนึ่งป  สวนกรณีโทษขั้นสูงใชสัดสวนโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน
         (๑๕) กำหนดบทเฉพาะกาล โดยกำหนดใหกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีใ่ชบังคับอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี  ้ จนกวาจะมีกฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ  และกำหนดใหประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาตหรือใบอนุญาต
ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีม่อียูกอนหรือในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ
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ใหยังมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินการ 
        (๑๖) กำหนดอัตราคาอากรและอัตราคาธรรมเนียม โดยปรับปรุงบัญชีแสดงอัตราคาอากร
ใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงตามประเภทเครื่องมือทำการประมงและอัตราคาธรรมเนียมใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 
                                                                                                                          
   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
   กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั 
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีผูอำนวยการ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
มีอำนาจตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ ใหคำแนะนำและชวยเหลือคนพิการใหสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออืน่ตาม
พระราชบัญญัตินี ้  และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปฏิบัติหนาท ีใ่นการพิจารณาอนุมัติ
การจายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและรายการคาใชจายแทนไดรวมถึงกำหนดขั้นตอน
และวิธีการใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติดำเนินการตรวจสอบ
การไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ 
   นอกจากน้ีไดกำหนดข้ันตอนและวิธีการใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนส่ิงอำนวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐได กำหนดใหองคกร
ดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการมากขึน้ และใหมศีูนยบริการคนพิการ รวมถึงการกำหนดเจาหนาทีผู่มอีำนาจออกบัตร
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ประจำตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ
กำหนดดวย
            รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีฐานะเปนกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใหโอนบรรดากิจการ 
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพยสิน  สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง 
รวมถึงขาราชการ พนกังานราชการ และบุคลากร ของสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติใน พม. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไปเปนของสำนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิพม. ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

   เรือ่ง  รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 
   เร ือ่ง ร างพระราชบัญญัต ิแกไขเพ ิ่มเต ิมประมวลกฎหมาย
   ที่ดิน (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียน
   สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในเรือ่งไถถอนและ
   มรดก ฯ )
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ . . ) 
พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพยในเรือ่งไถถอน
และมรดก ฯ ) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ทบวงการเมือง” และแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการจดทะเบียนไถถอนจากจำนอง ไถถอน จากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดกและการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือการแสดง
สิทธิในที่ดิน โดยใหรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่น นอกจากที่ดินดวย 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕         
                                                                                                                                 
   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสวนราชการที่เกี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับ
การประกอบ กิจการเพื่อสุขภาพและผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
และใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีต่ามทีก่ำหนด และใหจัดตั้งสำนักสงเสริมสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพขึ้นในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผูอำนวยการเปนผูบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด
   ทั้งนี้ ไดกำหนดใหพระราชบัญญัตินี ้มิใหใชบังคับแกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
สวนราชการ และหนวยงานของรฐั และใหการอนุญาตตามพระราชบัญญตัน้ีิไมตองปฏบิตัติามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ รวมถึงกำหนดใหการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ การยื่นคำขอ การอนุญาต การยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การขอออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับอนุญาต และผูดำเนินการดวย   
   นอกจากนีไ้ดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ
การโฆษณาเกี ่ยวกับการใหบริการเพื ่อสุภาพ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณคำสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
การพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงกำหนดบทกำหนดโทษกรณีทีม่ีการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหอธิบดีหรือผู ซึ ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕     

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
      คณะรัฐมนตรีอนุมติัหลักการรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ (ฉบับที่ . . ) พ .ศ .  . . . . 
ตามทีก่ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
        โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชนของคนพิการทางการมองเห็นคนพิการ
ทางการไดยิน และคนพิการทางสติปญญา เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดสำหรับผูทีบ่ันทึก
ภาพยนตรในโรงภาพยนตรโดยไมไดรับอนุญาต และการกระทำดังกลาวจะไมอยู ภายใตบังคับ
ในสวนที่ ๖ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษสำหรับผูที่บังคับ 
ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือใชบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณใหกระทำความผิด ตองระวาง
โทษเปนสองเทาของโทษที่กำหนดไวสำหรับความผิดนั้นดวย  
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จุลนิติ๕๘

บริสุทธิ์ยุติธรรมขอใหประทับอยูในดวงจิตตดวงใจของทุกคน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกฎหมายทุกคน 

เพราะถาปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแลว 

ความรูความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชนอันใดมิไดแกประชาชน

ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์
 คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๒๖
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑น.บ., น.ม. (กฎหมายมหาชน), D.S.U. (Paris II), D.E.A. (Science criminelle) (Nancy) อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ๒René GARRAUD, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle, Tome I, Paris 1907, nº 69. pp.
149-150, Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Procédure pénale, 13 è éd., Paris, Dalloz, 
1987, nºs 98-99, pp. 113-114, Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminal, Tome II, 4 è éd., Paris, Cujas, 
1989, nº 23, pp.37-38.

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ́ Ã. ÍØ´Á ÃÑ°ÍÁÄμ
๑

การฟอง
คดีอาญา

 การกระทําความผิดอาญาในกรณีทัว่ไปกอใหเกิดความเสียหายสองลักษณะควบคูกันไป
คอื กอความเสยีหายแกบคุคลผูไดรบัผลรายจากการกระทาํน้ันโดยตรง ซ่ึงอาจเปนความเสยีหายแกชีวติ 
รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังกอความเสียหายแกสังคมโดยสวนรวมอีกดวย 
ทัง้นีเ้นือ่งจากการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนการทําลายความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข
ของสังคม การจําแนกความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการกระทําความผิดอาญาตามแนวความคิดเชนนี ้
ทําใหเกิดสิทธิในการฟองคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายที่ตางกันเปนสองประเภท คือ การฟองคดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (l’action civile) และการฟองคดีอาญา (l’action publique) การฟองคดี
ประเภทแรกเปนการรองขอตอศาลเพื่อใหมกีารชดใชคาเสยีหาย ซ่ึงโดยปกตอํิานาจฟองยอมตกเปนของ
ผูที่ไดรับความเสียหายนั้นเอง เพราะเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง สวนการฟองคดีอาญา เปนการรองขอ
ตอศาลซึ่งกระทาํในนามของสงัคม เพื่อใหมกีารพจิารณาการกระทาํความผดิ ตวัผูกระทําความผดิ และ
กําหนดบทลงโทษแกผูกระทําความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ๒

 โดยที่การฟองคดีอาญาเปนการใชสิทธิเกี่ยวของกับสวนไดเสียของสังคม การกําหนดวาบุคคลใด
ควรเปนผูมีอํานาจฟองจึงมีขอพิจารณาที่แตกตางไปจากการฟองคดีแพง ซึ่งสามารถระบุตัวผูเสียหาย
ไดแนนอน กฎหมายอาจกําหนดใหองคกรใดองคกรหนึ่งของรัฐมีอํานาจฟองคดีอาญาในฐานะ
เปนตัวแทนของสังคม เชนกรณีจัดตั้งระบบอัยการขึ้นเพื่อรับหนาทีน่ี้หรืออาจใหอํานาจฟองคดีอาญา
แกประชาชน เนือ่งจากเห็นวาสวนไดเสียของสังคมยอมหมายถึงสวนไดเสียของประชาชนที่รวมอยู
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ในสังคมนั้นดวย ดังจะเห็นไดจากการที่กฎหมายใหความคุมครอง หลักการสําคัญที่ประชาชนแตละคน
มีสวนไดเสีย เชน คุมครองชวีติ คุมครองกรรมสทิธ์ิ คุมครองครอบครวั คุมครองเสรภีาพสวนบคุคล ฯลฯ๓ 
ในทางปฏบิตั ิการฟองคดอีาญาตามกฎหมายของแตละสงัคมจึงมแีนวทางที่แตกตางกันออกไปขึ้นกบัวา
สังคมใดจะใหอํานาจแกประชาชน หรือองคกรของรัฐมากนอยกันไปอยางไร
 ในบทความนี้จะทําการศึกษาการฟองคดีอาญาตามลักษณะที่มา โดยแยกพิจารณาเปน ๒ สวน
คือ ๑) การฟองคดีอาญาในอดีต และ ๒) การฟองคดีอาญาในปจจุบัน

สวนที่ ๑

การฟองคดีอาญาในอดีต
 ในยุคบุพกาล มนุษยจัดการลงโทษหรือพยายามที่จะลงโทษบุคคลที่กอความเสียหายใหกับเขา
ดวยตนเอง จะเปนในรูปการแกแคนเปนการสวนตัวหรือถึงขัน้ทาํสงครามระหวางกลุมชนทีเ่กีย่วของ 
ยอมขึ้นอยูกบักาํลงัอํานาจของบคุคลฝายที่ถกูกระทาํหรอืบคุคลที่เปนฝายกอเหตุ ตอเมื่ออํานาจมหาชน
มีความเขมแขง็มากขึ้น รฐัจงึเขาเปนผูรับหนาท่ีชาํระความใหแทนเอกชน๔ จากการศกึษาประวตัศิาสตร
ทําใหไดขอสรุปวา วิวัฒนาการของการฟองคดีอาญาในแตละสังคมดําเนินไปในแนวเดียวกัน กลาวคือ 
สังคมมนษุยเริม่แรกมกีารฟองคดอีาญาตามหลกัการดาํเนนิคดรีะบบกลาวหา (procédure accusatoire) 
และเม่ือสังคมมนษุยมีการพฒันาในระยะถดัมาจงึมีการฟองคดอีาญาตามหลกัการดาํเนนิคดรีะบบไตสวน 
(procédure inquistoire)๕ 

๑. การฟองคดีอาญาตามระบบกลาวหา
 การดําเนินคดีตามระบบกลาวหาอยูภายใตแนวความคิดทีว่าการดําเนินคดีเปนการตอสูของ
บุคคล ๒ ฝาย ภายใตกฎระเบยีบท่ีแนนอนตายตวั ตอหนาผูพพิากษาที่ปราศจากอคตติอฝายหน่ึงฝายใด 
และผูพิพากษาตองวางเฉยไมเขาเปนผูขวนขวายคนหาขอเท็จจริงเสียเอง โดยปลอยใหเปนหนาทีข่อง
คูกรณีจะนําพยานหลักฐานมาสืบกันเอง เมือ่ถึงขั้นสุดทายผูพิพากษาเปนผูตัดสินใหฝายหนึ่งฝายใด
เปนผูชนะคดีตามพยานหลักฐานทีม่ีการนํามาพิสูจนได การดําเนินคดีตามระบบนี้ในอดีตเปนการ
ดําเนนิคดีทีไ่มมกีารแยกคดีอาญาจากคดีแพง กลาวคือการยืน่ฟองคดีเปนเรื่องของเอกชน โดยใชวิธี
พิจารณาความ และผูพิพากษาประเภทเดียวกันเพื่อใหไดมาซึ่งขอเรียกรองทีฝ่ายผูกลาวหาตองการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งในยคุโบราณยังไมมีการจําแนกระหวางโทษอาญากับการชดใชคาเสียหาย

 ๓Paul NOURRISSON, De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits, Paris, 
1984, pp. 13-15. 
 ๔โปรดดรูายละเอยีดเรื่องววิฒันาการของกฎหมายอาญาใน Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC, 
Droit penal general, 12 è éd., Paris, Dalloz, 1984, nºs 56-66, pp. 60-73.
 ๕ในทางตํารากฎหมายฝรั่งเศสอธิบายวา หลักการดําเนินคดีอาญามีวิวัฒนาการจากระบบกลาวหาไปสูระบบไตสวนและใน
ยุคปจจุบันเปนระบบผสม (procédure mixte) โปรดดู René GARRAUD, supra note 1, nºs 7-23, pp. 10-22 : Roger MERLE 
et André VITU, Traité de droit criminel, Tome I. 6 è éd., Paris, Cujas. 1988. nºs 110-125, pp. 170-189. ในขณะที่
ตํารากฎหมายเยอรมันจัดวาการดําเนินคดีอาญาของเขาพัฒนาจากระบบไตสวนมาสูยุคปจจุบันเปนระบบกลาวหา โปรดดู Michel 
FROMONT et Alfred RIEG, Introduction an droit allemand, Tome II. Paris, Cujas. 1981, pp. 342-343, 349.
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๖๑

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ซึ่งเกิดจากกระทําความผิด และที่เรียกการดําเนินคดีในลักษณะเชนนี้วาระบบกลาวหาก็เพราะการ
ดําเนินคดีเริ่มเมือ่มีบุคคลคนหนึ่งนําเรื่องราวมาฟองรองกลาวหาบุคคลอีกคนหนึ่งตอศาล ถาไมมี
ผูกลาวหาก็ไมมีการดําเนินคดี นอกจากนี ้ ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาอยูในฐานะคูความที่มีสิทธิ
เทาเทียมกัน ในขณะที่คูความฝายหนึ่งก็มีสิทธิเสนอขอตอสูเพื่อหักลางขอกลาวหานั้น๖ ในยุคแรก ๆ 
อํานาจฟองคดีเปนสิทธิทีใ่หเฉพาะบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรงหรือ
เครือญาติของบุคคลผู น ัน้ ซึ ่งเราเรียกวาการฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาสวนบุคคล
(le système de l’accusation privée) ตอมาเมื่อกฎหมายใหสิทธิแกประชาชนทั่วไปฟองคดีอาญา
ในนามของสังคมได เราเรยีกระบบการฟองน้ีวา การฟองคดตีามหลกัการดาํเนินคดอีาญาโดยประชาชน 
(le système de l’accusation populaire)

 ๑.๑ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาสวนบุคคล
   ระบบกฎหมายในสมัยโบราณกําหนดในเรื่องสิทธิทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญาไวอยางรวม ๆ โดยมิไดจําแนกระหวางสิทธิฟองคดีอาญาและสิทธิฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา รวมทั้งไมมีการแยกความแตกตางระหวางความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางแพง๗ 
กฎหมายในยคุนี้สวนมากมขีึ้นเพื่อวางระเบยีบในการจดัการกบัขอขดัแยงระหวางเอกชน ๒ ฝาย แทนการที่
คูกรณีใชกําลังแกแคนกันเองตามอําเภอใจ โดยอํานาจมหาชนทําหนาที่เปนคนกลางตัดสินความถูกผิด 
รวมถงึการบงัคบัใหผูกระทําความผดิรบัผดิตามขอเรยีกรองของผูเสยีหาย ดวยเหตน้ีุหลกัการดําเนนิคดี
จึงคํานึงถึงเฉพาะสวนไดเสียสวนบุคคลเปนหลัก โดยไมมีสวนไดเสียของสังคมเขาไปเกี่ยวของ มีเพียง
ผูเสียหายหรอืเครอืญาตขิองผูน้ันท่ีมอีาํนาจฟอง บคุคลอ่ืนนอกจากนี้ไมมสีวนไดเสยี จงึไมมีสทิธฟิองรอง๘

 ๑.๒ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน
   ในยุคทีส่ังคมพัฒนาขึ้น แนวความคิดทีเ่กี่ยวกับผลกระทบของการกระทําความผิดอาญา
ไดเปลี่ยนไปจากยุคทีผ่านมา การกระทําความผิดบางกรณี ในยุคนี้ไมเพียงแตกอความเสียหายใหกับ
บุคคลทีไ่ดรับผลรายจากการกระทําโดยตรงเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
สังคมดวย แนวความคิดเชนนีป้รากฏขึ้นอยางชัดเจนในระบบกฎหมายโรมันซึ่งไดจําแนกลักษณะ
การกระทําความผิดระหวางการกระทําความผิดตอสวนตัว (délit privé) กับการกระทําความผิด
อาญาแผนดิน (délit public)๙ และจากการจําแนกลักษณะการกระทําความผิดเชนนี้นี่เอง ทีท่ําให
มีการฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนกลาวคือ ในกรณีที่เปนคดีความผิดตอสวนตัว 

 ๖Reger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 111, pp. 170-171.
 ๗René GARRAUD, supra note 1, nº 70, p. 150.
 ๘Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC, supra note 3, nº 60, p. 64.
 ๙ความเขาใจในเรือ่งสวนไดเสยีทีเ่ปนสวนตัวหรือสวนรวมในกฎหมายโรมันตรงกันกับระบบกฎหมายอาญาในปจจุบันเพียง
บางสวนเทานั้น กลาวคอื ความผดิอาญาแผนดนิตามระบบกฎหมายโรมนัมีปรากฏอยูอยางจาํกดัเฉพาะความผดิท่ีรายแรงบางประเภท เชน 
ความผดิฐานเปนกบฏ ยักยอกของหลวง ลบหลูสถาบนัสาํคญัของรฐั หรอืความผดิฐานฆาคนตาย ในขณะทีค่วามผดิฐานลกัทรพัยถกูจดั
อยูในประเภทความผิดตอสวนตัว โปรดดู Paul NOURRISSON, supra not 2, pp. 27-28 และ Henri ROBERT, Du droit des 
particuliers dans l’exercice de l’action publique, Thèse, Paris, 1985, p. 5.
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การฟองคดีอาญา

จุลนิติ

อํานาจฟองยังคงเปนของบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดนั้น แตสําหรับกรณีทีเ่กี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญาแผนดิน ซึ่งกฎหมายโรมันถือวามีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ
กอความเสียหายตอประโยชนมหาชน การฟองรองเพื่อใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดดังกลาว
เปนของราษฎรทุกคน ไมวาบุคคลเหลานี้จะเปนผู ไดรับผลรายโดยตรงจากกระทําความผิดนั ้น
หรือไมก็ตาม เขามีอํานาจฟองในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมและมีสวนไดเสียในคดีเชนนี้๑๐

๒. การฟองคดีอาญาตามระบบไตสวน
 การดาํเนนิคดตีามระบบไตสวนใหสทิธแิกประชาชนไวอยางจาํกดั ผูเสยีหายมสีทิธเิพยีงรองทกุข
ตอเจาหนาทีบ่านเมือง การฟองรองเปนอํานาจของเจาพนักงาน (magistrat) ไมวาจะมีผูมารองทุกข
กลาวโทษบุคคลใดหรือไม เพราะเปนหนาทีข่องฝายบานเมืองที่จะปราบปรามการกระทําความผิด
ในทุกกรณีทีส่ามารถขวนขวายคนหาขอเท็จจริงในเรื่องเชนนั้นได การฟองรองคดีอาญาในระบบ
ไตสวนตัง้อยูบนพืน้ฐานของแนวความคิดทีว่าการกระทําความผิดอาญากอผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของสังคมมากยิ่งกวาสวนที่กอใหเกิดความเสียหายแกเอกชนผูหนึ่งผู ใด อีกทั้งโทษที่มี
ผลบังคบัแกผูกระทําความผิดไมเปนเพยีงการเยยีวยาใหแกผูเสยีหายอยางเดยีวตอไป หากแตมลีกัษณะ
เปนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม๑๑ ดังนั้น อํานาจฟองจากที่เดิมเปนของผูเสียหาย
หรือเครือญาติของผูเสยีหายก็เปลีย่นมาอยูในความรับผิดของเจาพนักงานของรัฐในระบบกฎหมาย
ทีใ่หอํานาจผูพิพากษาดําเนินคดีไดตั ้งแตเปนผู สอบสวนฟองรองจนกระทั่งตัดสินคดีเราเรียกวา 
การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยศาล (le systéme de la poursuite d’off ice) 
หรอืถาใหอํานาจฟองมาอยูกบัอัยการซึ่งทาํหนาท่ีฟองคดีโดยเฉพาะ เราเรยีกวาการฟองคดตีามหลกัการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (le système de l’accusation publique)

 ๒.๑ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยศาล
   การดําเนินคดีอาญาตามระบบกลาวหาที่ใหอํานาจฟองเปนของเอกชนไดรับการยอมรับ
เปนหลกัการทั่วไปมาตลอด จะมีการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาก็แตในกรณีพิเศษ เชน คดีทีม่ีการ
กระทําความผิดซึง่หนา หรือคดีทีถ่ือเสมือนคดีความผิดซึ่งหนาเนื่องจากมีพยานทีก่ฎหมายรับรอง
ความถูกตองเปนขอยนืยนัการกระทําความผิด แตโดยเหตุทีก่ารดําเนินคดีโดยผูเสียหายหรือโดย
ประชาชนมีขอบกพรองเนื่องจากทําใหผูกระทําความผิดรอดพนจากการถูกลงโทษ โดยเฉพาะในคดี
ทีเ่อกชนไมตองการฟองรองหรือไมมีความสามารถทีจ่ะฟองรอง เพื่อแกปญหาขอบกพรองดังกลาว
ในศตวรรษที ่ ๑๓ ศาลในศาสนาโรมันคาทอลิกไดเริ ่มนําหลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษามาใช
โดยใหอํานาจแกผูพิพากษาเปนผูเริ ่มคนหาความจริงดวยตนเองจากการสอบปากคําพยานบุคคล
ท่ีเกี่ยวของ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามกีารกระทาํความผดิ ถงึแมวากรณนีั้นจะไมมผีูกลาวหาฟองรอง
และถาคดีมีมูลความจริง ผูพิพากษาก็สามารถตั้งขอกลาวหาบุคคลผูตองสงสัย และดําเนินคดีตอไป

 ๑๐Paul NOURRISSON, supra note 2, pp. 21-27.
 ๑๑Roger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 117, pp. 178-179.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

จนถึงขั้นมีคําพิพากษาลงโทษได หลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาไดรับการยอมรับในศาลของฝาย
อาณาจักรในระยะตอมา การดําเนินคดีเชนนีใ้นยุคนัน้ทาํใหการฟองคดีอาญาโดยเอกชนลดนอยลง
เพราะเพียงแตแจงความรองทุกขใหผูพิพากษาไดทราบวามีการกระทําผิดเกิดขึ้น ผูพิพากษาก็สามารถ
ดําเนินคดีไปไดดวยตนเองโดยไมจําตองมีผูกลาวหาเขามาเปนคูความ๑๒

 อยางไรก็ดี หลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาทําใหหนาที่สอบสวนฟองรอง และหนาที่ตัดสินคดี
ตกอยูในความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียว อันทําใหผูพิพากษาอาจเสียความเปนกลางในการดําเนิน
คดีอาญาในที่สุดไดมีการพัฒนาองคกรของรัฐที่รับผิดชอบการฟองคดีอาญาขึ้นตางหากจากผูพิพากษา 
องคกรนั้นคืออัยการ

 ๒.๒ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
   ในระหวางศตวรรษที่ ๑๔ อันเปนชวงเวลาที่หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูพิพากษาเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป อัยการซึ่งกอตัวขึ้นในฝรั่งเศสไดมีสวนใชอํานาจฟองคดีอยูแลว ในระยะเริ่มแรก
อัยการทาํหนาท่ีเปนทนายวาความในศาลเพื่อรกัษาผลประโยชนใหกบักษัตรยิและบรรดาเจาศกัดนิา๑๓ 
ความสําคัญของอัยการเพิ ่มมากขึ ้นตามบทบาทของกษัตริยทีม่ ีตอสังคม โดยเฉพาะเมือ่กษัตริย
เปล่ียนฐานะจากเดมิท่ีเปนเพยีงหวัหนาของบรรดาเจาศกัดนิามาสูฐานะที่เปนตวัแทนของสมาชกิทั้งมวล 
ผูทําหนาทีป่ราบปรามการกระทําผิดทัง้หลายทีท่ําลายความสงบเรียบรอยของสังคม อัยการก็ได
กลายมาเปนเจาพนักงานของรัฐทีร่ับหนาทีฟ่องคดีแทนรัฐ ฐานะของอัยการที่เคยเปนเพียงทนายดูแล
ผลประโยชนของกษัตริยไดเปลี ่ยนมาเปนตัวแทนของสังคมอยางถาวร เปนองคกรทีส่นับสนุน
รูปการปกครองที่รวมศูนยอํานาจของกษัตริยและสอดคลองกับแนวความคิดทีว่างประโยชนของสังคม
หรือของรัฐไวเหนือกวาประโยชนของเอกชน๑๔

สวนที่ ๒

การฟองคดีอาญาในปจจุบัน
 ศาสตราจารย René GARRAUD๑๕ ใหความเหน็ไววาการฟองคดอีาญาตามหลกัการตาง ๆ ท่ีปรากฏ
ในอดีตเปนเพียงรูปแบบตัวอยาง ในทางปฏิบัติมักมีการนําหลักการดําเนินคดีตาง ๆ มาใชปะปนกัน 
โดยเฉพาะในระบบกฎหมายปจจุบัน จะไมมีการใชเพียงหลักการหนึ่งหลักการใดลวน ๆ เนื่องจาก
แตละหลักการมีขอบกพรองแตกตางกนัไป กลาวคอื หลกัการดาํเนินคดอีาญาสวนบคุคลใหอาํนาจฟอง
เฉพาะเอกชนซึ่งเปนผูเสียหายหรอืเครอืญาตขิองผูน้ัน โดยคาํนึงถงึแตเพยีงวาการกระทาํความผดิอาญา

 ๑๒โดยเฉพาะการฟองคดอีาญาในยุโรปสมัยนั้น เอกชนท่ีเปนโจทกฟองคดเีองตองเสี่ยงกบักระบวนการสบืพยานท่ีใหโจทกจาํเลย
ตอสูกนัดวยอาวธุ (duel judiciaire) และในกรณท่ีีไมอาจพสิจูนขอกลาวหาของตนเองได ตวัโจทกตองเปนผูรบัโทษในความผดิทีฟ่องรอง
นั้นเสียเอง (peine du talion) โปรดดู Paul NOURRISSON, supra note 2, pp. 39-41.
 ๑๓รายละเอยีดในเรือ่งความเปนมาของอยัการฝรัง่เศส โปรดดู Michèle-Laure RASSAT, Le ministère public entre son 
passé et son avenir, Paris, LGDJ., 1967, pp. 7-41.
 ๑๔โปรดดู Roger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 121, p. 103. และ Gaston STEFANI et les autres, supra 
note 1, nº 67, pp. 74-75.
 ๑๕René GARRAUD, supra note 1, nº5 78-79, pp. 162-164.
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การฟองคดีอาญา

จุลนิติ

กอความเสยีหายสวนบคุคล แตไมพจิารณาถงึผลกระทบที่มตีอสงัคม หลกัการดาํเนินคดอีาญาโดยศาล 
ซึ่งใหผูพพิากษาสอบสวนฟองรอง และพจิารณาพพิากษาคดเีสยีเอง กเ็หน็กนัวาขดัตอหลกัความยตุธิรรม
ในขอทีผู่ทําหนาทีต่ัดสินควรเปนคนละคนกันกับผูกลาวหา ถาใหผูพิพากษาเปนทั้งคนกลาวหา และ
คนตัดสิน ผูถูกกลาวหาก็ยอมขาดหลักประกันทีจ่ะไดรับการพิจารณาคดีโดยปราศจากอคติ ในสวนที่
เก่ียวกบัหลกัการดาํเนนิคดอีาญาโดยประชาชนมขีอบกพรองเนื่องจากไมมบีคุคลที่รบัผดิชอบการฟองคดี
โดยเฉพาะเจาะจงก็อาจทําใหไมมีผูใดยื่นฟอง จะดวยความกลัวหรือเพราะไดรับประโยชนจากฝาย
ผูกระทําความผิดหรือเพราะเหตุทีไ่มเห็นประโยชนทีจ่ะฟองรองเปนความกันในศาล และในทาง
ตรงกนัขามกอ็าจมกีารใชสิทธิฟองคดอีาญาเพื่อขมขูบคุคลหน่ึงบคุคลใดโดยมิชอบและแมตามหลกัการ
ดาํเนินคดีโดยรฐัจะไมมีขอเสียดังกลาว แตอัยการซึ่งมีอํานาจฟองอาจตกอยูภายใตอิทธขิองฝายบรหิาร
และใชอํานาจไปในทางที่เหน็แกประโยชนของผูมอีาํนาจบงัคบับญัชา รวมทั้งการที่อยัการและผูพพิากษา
ตางเปนเจาพนักงานของรัฐ สภาพเชนนี้อาจทําใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางโจทกกับจําเลยขึ้นได
 โดยที่เห็นวาการเปดใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีอาญาไดแมจะมีขอเสียอยูบาง แตก็เปนปจจัย
ในการถวงดุลอํานาจของอัยการ และเปนวิธีปองกันมิใหมีการใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ ดังนั้น
ในทางปฏิบัติของนานาประเทศจึงมีการวางบทบัญญัติกําหนดหลักการดําเนินคดีอาญาโดยใหสิทธิ
ในการฟองคดอีาญาแกท้ังรฐัและประชาชน ท้ังน้ีหากจะมขีอแตกตางในสวนท่ีควรพจิารณาก็คงอยูท่ีวา
กฎหมายกาํหนดใหอํานาจฟองคดแีกฝายใดเปนหลกั บางประเทศกําหนดใหรฐัเปนหลัก แตบางประเทศ
ก็ใหประชาชนเปนหลัก

๑. การฟองคดีอาญาของประเทศที่ใหอํานาจฟองแกรัฐเปนหลัก
 เราอาจเรียกการฟองคดีอาญาประเภทนี้วา “การฟองคดีตามระบบฝรั่งเศส” ก็ได เพราะวา
รูปแบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสซึ่งบัญญัติขึ ้นโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาฉบบั ค.ศ. ๑๘๐๘ (Code d’instruction criminelle) เปนตัวอยางท่ีมีอิทธิพลตอการบญัญตัิ
กฎหมายของประเทศตาง ๆ๑๖ พื้นฐานของการดําเนินคดีอาญาในรูปนี้อยูทีก่ารจําแนกความแตกตาง
ระหวางการฟองคดีอาญากับการฟองคดีแพงทีเ่กี่ยวเนื่องกับคดีอาญา๑๗ จากหลักทีว่ารัฐเปนผูรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม ดังนั้น อาํนาจฟองคดีอาญาจึงเปนของรัฐโดยมีอยัการในฐานะตัวแทน
ของรัฐเปนผูใชอํานาจนี้ การทีก่ฎหมายใหอํานาจแกอัยการเปนผูรับผิดชอบการฟองคดียังเปนการ

 ๑๖Roger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 138, p. 202. กลาวโดยเฉพาะการนําระบบอัยการเขามาใช
ในการดาํเนนิคดอีาญาซึ่งมีจดุเริ่มตนมาจากฝรั่งเศส จากนั้นจงึมีการนาํไปใชในประเทศตาง ๆ  แตอาจมกีารจดัองคกรและอาํนาจหนาที่
ในรายละเอียดแตกตางกันไป โปรดดู René GARRAUD, supra note 1, nº 79, pp. 164-165. สําหรับที่เกี่ยวของกับประเทศไทย 
โปรดดู ชาญชัย แสวงศักดิ์ และคณะ “อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย”, วารสารกฎหมายปกครอง, เลม ๓ ตอน ๓ 
ธันวาคม ๒๕๒๗ หนา ๖๖๔-๖๗๓.
 ๑๗ฝรั่งเศสเพียงแตจําแนกประเภทของคด ีแตมิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ทัง้นี้จะเห็นไดจากการที่ประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา ท้ังฉบับ ค.ศ. ๑๘๐๘ และฉบบั ค.ศ. ๑๙๕๘ (ฉบบัปจจบุนั) บญัญตัใิหผูเสยีหายใชสทิธฟิองคดแีพงท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญาตอศาลอาญาได หลักการเชนนีว้ิธีพิจารณาความอาญาของไทยก็รับมาจากฝรั่งเศส (โปรดดู George PADOUX, Code 
pénal du royaume de Siam, Paris, Imprimerie nationale, 1909, pp.XL VI-XL VII) แตตามกฎหมายเยอรมันแยกการฟอง
คดอีาญาออกจากการฟองคดแีพงท่ีเกี่ยวเนื่องคดอีาญาออกจากกนัโดยหลกัท่ัวไป ผูเสยีหายไมมีสทิธฟิองเรยีกคาเสยีหายตอศาลอาญา 
René GARRAUD, supra note 1, nº 80, p. 166-167.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

รับรองหลักการแบงแยกอํานาจฟองออกจากอํานาจตัดสินคดี ซึ่งถือวาเปนหลักสําคัญของวิธีพิจารณา
ความอาญาในยคุปจจบัุน โดยปกตอัิยการจะเปนผูพจิารณาสั่งฟองคดตีอศาล และเปนผูดแูลกระบวนการ
พิจารณาในศาลเพื่อสนับสนุนคําฟองไปจนสิ้นสุดการพิจารณาคดี๑๘

 ประชาชนอาจมีสวนในการใชอํานาจฟองคดอีาญาไดก็แตเฉพาะในกรณท่ีีเปนผูเสยีหายเนื่องจาก
การกระทาํความผิดอาญานั่นเอง ในกรณีเชนน้ี สาํหรบัการดาํเนินคดอีาญาในฝรั่งเศสผูเสยีหายมไิดเปน
ผูฟองคดีอาญาโดยตรง คงไดแตเพียงยื่นฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตอศาลอาญา เพื่อบังคับ
ใหอัยการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล อาจเรียกวาเปนการยื่นฟองคดีอาญาในทางออมนั่นเอง เพราะ
ศาลอาญาจะพิจารณาคดีแพงทีเ่กี ่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดอาญาไดก็ตอเมื ่อไดพิจารณา
ขอกลาวหาในคดีอาญานั้นกอนแลว๑๙ อํานาจฟองคดอีาญาของประชาชนตามหลักการดาํเนินคดอีาญา
เชนนี้มีอยูในขอบเขตจํากัด หลักการเดียวกันนี้ก็ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมัน ทีบ่ัญญัติใหอํานาจฟองคดีอาญาอยูในความรับผิดชอบของอัยการเปนหลัก คงมีแตเฉพาะ
ทีเ่กี่ยวกับความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทีม่ักเกี่ยวของกับสวนไดเสียของเอกชนมากกวาสวนที่มีผลกระทบ
ตอสังคม ความผิดเชนนีผู้เสียหายมีอํานาจฟองคดีเองได๒๐ รูปแบบที่แตกตางกันออกไปบางแตยังคง
ใหอํานาจฟองแกรัฐเปนหลักคือ วิธีพิจารณาความอาญาของออสเตรีย (ประมวลกฎหมาย ป ๑๘๗๓) 
ซึ่งใหอํานาจฟองคดีอาญาทัง้แกอัยการและผูเสียหาย สิทธิในการฟองของผูเสียหายมีเชนเดียวกับ
อัยการเฉพาะคดีทีอ่ํานาจฟองของอัยการขึ้นอยูกับการรองทุกขของบุคคลทีเ่ปนผูเสียหายนั้นเอง 
(คงเทียบไดกับการฟองคดีความผิดตอสวนตัวตามกฎหมายไทย) คดีเชนนี้อํานาจฟองคดีขึ ้นกับ
ผูเสียหายอยางมาก เพราะเมื ่อผู เสียหายถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขคดียอมเปนอันสิ้นสุดลง
แตในสวนทีเ่กีย่วกบัการฟองคดอีาญาในความผดิอ่ืนท่ีนอกเหนือจากน้ี ผูเสยีหายอยูในฐานะโจทกสาํรอง 
(Subsidiaranklager) เทานั้น กลาวคือ เฉพาะในกรณีที่อัยการสั่งไมฟอง หรือสั่งถอนฟอง ผูเสียหาย
อาจใชสิทธิฟองคดีอาญานั้นได๒๑

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกําหนดเรื่องอํานาจฟองไวแปลกกวาของ
ประเทศอื่น ๆ ตรงที่ใหสิทธิแกผูเสียหายฟองคดีอาญาโดยไมมีการจํากัดประเภทความผิด คือฟองได
ทัง้คดีความผิดตอสวนตัวและความผิดอาญาแผนดิน ถึงกระนั้นก็ตามการฟองคดีอาญาของไทยก็ควร
จัดอยูในจําพวกแรกนี้เพราะกฎหมายไดใหอํานาจฟองคดีอาญาแกอัยการเปนหลัก๒๒ เวนแตในคดี

 ๑๘โปรดดูรายละเอียดใน โกเมน ภัทรภิรมย “อัยการฝรั่งเศส” อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา, ศูนยบริการเอกสารและ
วิชาการ กรมอัยการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓, หนา ๒๙-๓๓.
 ๑๙Roger MERLE et André VITU, supra note 1, nº 306, p. 358.
 ๒๐Karl PETERS, “Le ministère public”, Revue Internationale de droit pénal, 1963, p.9.
 ๒๑René GARRAUD, supra note 1, nº 80, p. 165-166.
 ๒๒ในเรื่องน้ีความเหน็ในทางวชิาการยงัไมตรงกนันกั ฝายท่ีเหน็วากฎหมายไทยใหอํานาจฟองคดอีาญาแกอยัการเปนหลกั โปรดดู 
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กรุงเทพฯ, เนติธรรม, ๒๕๒๘, หนา ๑๔๖-๑๕๐ และคะนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธี
พิจาณาความอาญา, เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบรกิารทางวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๐, หนา ๘๕-๘๖. อีกฝายหนึง่เห็นวา การที่ประเทศไทยยอมใหเอกชนฟองคดีอาญาเองไดเทากับยอมรับหลักของอังกฤษที่วา
ใคร ๆ  กเ็ปนโจทกฟองคดอีาญาได โปรดด ูกลุพล พลวนั, “ระบบการดาํเนนิคดอีาญาโดยอยัการในประเทศไทย”, วารสารอยัการ, ปท่ี ๙ 
ฉบับที่ ๑๐๑, พฤษภาคม ๒๕๒๙, หนา ๗๘.
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การฟองคดีอาญา

จุลนิติ

ความผิดตอสวนตวัซึ่งขึ้นอยูกบัความประสงคของผูเสยีหายในขณะท่ีอํานาจฟองคดอีาญาของประชาชน
จํากัดอยูแตเฉพาะบุคคลทีเ่ปนผูเสียหาย หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย๒๓ นอกจากนี้
ผูเสียหายยังถูกจํากัดสิทธิในการดําเนินคดีอาญาอีกบางกรณ ี เชน ไมมีสิทธิฟองบุพการีของตนเอง 
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๒) ไมมีสิทธิฟองคดีอาญาทีผู่ถูกกลาวหาเปนเด็ก
หรือเยาวชน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ 
(พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๙๙) ไมมีสิทธิฟองคดีขอใหกักกัน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๓) และในกรณีที่อัยการ
และผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดีของอัยการเสียหาย 
โดยกระทําหรือละเวนการกระทําการใด ๆ ในกระบวนพิจารณาพนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาล
ใหสัง่ใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการนั้น ๆ ได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๓๒)

๒. การฟองคดีอาญาของประเทศที่ใหอํานาจฟองแกประชาชนเปนหลัก
 ประเทศองักฤษเปนประเทศเดยีวในยโุรปซ่ึงใหอํานาจฟองคดอีาญาแกประชาชนอยางกวางขวาง
ในกรณีทัว่ไป ราษฎรทุกคนอาจยื่นฟองคดีอาญาตอศาลและดําเนินคดีนั้นจนถึงทีสุ่ดได แมวาบุคคล
ทีเ่ปนโจทกยืน่ฟองจะมิไดเปนผูเสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดซึ่งไดฟองนั้นเลยก็ตาม๒๔ 
ทัง้นี ้เน่ืองจากระบบการดาํเนนิคดอีาญาขององักฤษถอืวาประชาชนตองเปนผูท่ีมบีทบาทสาํคญัในการ
ทําหนาที่ธํารงรักษากฎระเบียบของสังคม บุคคลเหลานี้จึงควรมีสิทธิฟองคดีอาญาตอศาล เมื่อเขาพบ
การกระทําความผิดที่ทําลายความสงบเรียบรอยของสังคม๒๕

 ระบบวิธีพิจารณาความอาญาของอังกฤษมีลักษณะพิเศษคือไมมีการนําเอาเรื่องสวนไดเสีย
สวนบุคคลกับสวนไดเสียของสังคมมาปะปนกัน ดังนั ้นจึงไมมีรูปการฟองคดีความผิดตอสวนตัว
ทีใ่หอํานาจฟองเฉพาะผูเสียหาย โดยที่ถือวาอํานาจฟองคดีอาญาเปนของประชาชนทุกคน แตสวนที่
เกี่ยวกับการฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญายอมเปนสิทธิของผูเสียหายที่จะดําเนินคดีตอศาลแพง 
การดาํเนินคดอีาญาของประชาชนมลีกัษณะทั่วไปเชนเดยีวกบัการดาํเนนิคดแีพง คอือาศยัการชวยเหลอื
จากทนายความ อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ การฟองคดีสวนใหญมีตํารวจเปนผูปฏิบัติหนาที่๒๖

 ๒๓ประเด็นทีศ่าลฎีกาเห็นวาการรองทุกขก็ด ีการฟองคดีอาญาก็ด ีมิใชเปนกิจการที่ตองทําเองเฉพาะตัว หรือมีกฎหมายหาม
มิใหมอบอํานาจแลว กิจการเชนนีย้อมมอบอํานาจใหบุคคลอืน่ทําไดตามหลักทัว่ไป (ฎีกาที่ ๗๕๕/๒๕๒๐ (ประชุมใหญ) และฎีกาที ่
๘๙๐/๒๕๓๐) มีผูใหความเห็นโตแยงไววานาจะไมสอดคลองกับหลักการดําเนินคดีอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาบัญญัติรับรองไว เพราะเทากับทําใหเกิดผลทางออมวาทุกคนอาจฟองคดีอาญาได โปรดดู คณิต ณ นคร, “การมอบอํานาจให
จัดการแทนในคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๐, ๒๕๒๑, หนา ๑๘๕-๑๘๘ ; สุประดิษฐ หุตะสิงห, “หญิงมีสามีกับ
การฟองคดีอาญา”, บทบัณฑิตย, เลม ๒๙ ตอน ๒, ๒๕๑๕, หนา ๓๕๗-๓๖๐ ; สุชาติ ธรรมาพิทักษกุล, “ผูจัดการแทนผูเสียหายตาม 
ป. วิ.อาญา”, บทบัณฑิตย, เลม ๓๘ ตอน ๑, ๒๕๒๔, หนา ๑๘-๒๑.
 ๒๔René GARRAUD, supra note 1, nº 81, p. 168.
 ๒๕Herbert W. HALTON, Etude sur la procédure criminelle en Angleterre et en France, Thèse, Paris, 1898, 
pp. 33-34.
 ๒๖Glanville WILLIAMS, “Les tendances du droit britanique en matière de procédure criminelle et de preuves”, 
Les grands systems de droit pénal contemporain 1, Paris, 1959, pp. 183-184.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 แมวาการดาํเนินคดอีาญาตามระบบอังกฤษจะใหสทิธิฟองคดแีกประชาชนอยางกวางขวาง แตกม็ี
กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรของรัฐทีจ่ะเขาควบคุมดูแลการดําเนินคดีอาญาไวเชนกัน ดังจะเห็นได
จากการที่อังกฤษมีเจาพนักงานของรัฐทีเ่รียกวา Attorney-general และ Solicitor เปนผูทําหนาที่
ฟองคดีสําคัญบางเรื่อง หรือคดีที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของรัฐ นอกจากนี้ในป ค.ศ. ๑๘๗๙ อังกฤษ
ยังไดออกกฎหมายมอบอํานาจใหเจาพนักงานของรัฐทีเ่รียกวา Director of Public Prosecutions 
(D.P.P.) มีสิทธิฟองคดีอาญาที่มีความสําคัญมากหรือเปนคดีทีม่ีปญหายุงยาก และเปนผูใหคําแนะนํา
แกตํารวจในการดําเนินคดีอาญาอื่น ๆ นอกจากนั้น D.P.P. ยังมีอํานาจเขาไปแทรกแซงในคดีอาญา
ที่บุคคลอื่นฟองเปนคดีในศาลแลวดวย๒๗

 ในสวนอํานาจฟองของรฐัยังมหีนวยราชการที่กฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะ เชน หนวยราชการ
ท่ีรบัผิดชอบดานการจดัเกบ็ภาษมีีอํานาจฟองคดอีาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับการฉอโกงดานภาษี และมี
กฎหมายจํานวนมากที่กําหนดวาการใชสิทธิฟองคดีอาญาในความผิดบางเรื่องตองไดรับความเห็นชอบ
จากเจาพนักงานของรัฐคนหนึ่งคนใด หรือจากหนวยราชการบางหนวย เชน Attorney-general 
ตํารวจ หรือผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน การออกกฎหมายใหอํานาจฟองคดีอาญา
มาอยูในความดูแลของเจาพนักงานของรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการฟองคดีโดยเอกชนลดจํานวนลง
แตถึงกระนั้นก็ตามองคกรเอกชนในรูปของสหภาพทางวิชาชีพ เชน The Medical Defence Union 
ยังคงใชสิทธิฟองคดีอาญาเพื่อปกปองประโยชนใหกับสมาชิกขององคกรอยูตามปกติ๒๘

ความสรุป
 สิทธิในการฟองคดีอาญาถูกกําหนดขึ้นจากขอพิจารณาในเรื่องสวนไดเสียทีถู่กกระทบเนื่องจาก
การกระทําความผิด ซึ่งมีทั้งสวนไดเสียของสังคมและสวนไดเสียของเอกชน ดวยเหตุนี้ แมจะไดมีการ
จัดตัง้องคกรของรัฐเพือ่ฟองคดีอาญาในฐานะตัวแทนของสังคม ก็ไมไดทาํใหการฟองคดีอาญา
โดยเอกชนหมดความสําคญัลงไป ปญหาคงมอียูเพยีงวาจะกําหนดสทิธใินการฟองคดขีองรฐัและเอกชน
ใหสอดคลองกันโดยไมมีการละเลยสวนไดเสียของฝายใดฝายหนึ่งไดอยางไร โดยเฉพาะในกรณีที่
สวนไดเสียของเอกชนและสวนไดของสังคมไมไปในแนวเดียวกัน และจําตองกําหนดใหสวนไดเสีย
ของฝายใดฝายหนึ่งเปนหลกั ในปญหานี้ไดมีการหาทางออกดวยการพิจารณาจากผลกระทบมากนอย
ทีเ่กิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้นเอง ความผิดอาญาบางประเภทอาจกอความเดือดรอนเสียหาย
อยางมากใหแกผูถูกกระทํา แตสาธารณชนทั่วไปเกือบจะไมรูสึกถึงผลของการกระทําความผิดนั้นเลย 
การฟองคดีอาญาประเภทนี้จึงขึ้นอยูกับเอกชนผูเสียหายเปนหลัก ในทางตรงกันขาม หากเกิดการ
กระทําความผิดรายแรง สวนไดเสียของสังคมจะอยูในฐานะที่สูงกวา สิทธิในการฟองคดียอมตกอยูใน
ความรับผิดชอบของรัฐเปนหลัก 

 ๒๗โปรดดรูายละเอยีดใน อุทิศ วรีวฒัน, “อัยการสกอตแลนดและอยัการองักฤษ”, อยัการกบัการสอบสวนคดอีาญา, โดยศนูย
บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓, หนา ๕๖-๖๐. 
 ๒๘Glanville WILLIAMS, supra note 25, pp. 184-185.
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“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

จุลนิติ

 ๑นติศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นติศิาสตรมหาบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เนตบิณัฑติไทย รฐัศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนา
กฎหมาย 
 ๒Jean Bodin and Julian H. Franklin, On sovereignty, Cambridge University Press, 1992. 
 

¹éÓ á·Œ ÁÕºØÞÊÅŒÒ§
๑

 ประเด็นการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
และนักกฎหมายจํานวนมาก ผูเขียนจึงจะกลาวถึงที่มาของหลักการตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือวิเคราะห
เหตุผลและหาคําตอบวาควรจะมีการแกไขมาตราดังกลาวหรือไม
 องคประกอบของรัฐประกอบดวย รัฐบาล ดินแดน ประชาชน และอํานาจอธิปไตย Jean Bodin 
(1530 - 1596) นักปราชญชาวฝร่ังเศสเปนผูสรางทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐเพื่อตอตาน
การครอบงําการปกครองจากฝายผูนําทางศาสนา๒ สถาบันกษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในการ
ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) สวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) มีหัวใจอันเปนสาระสําคัญที่สุดคือประชาชนเปนเจาของและผูใชอํานาจ
อธิปไตย ทั้งนี้ รูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยนั้นอาจจะถูกออกแบบใหแตกตางกันไปไดหลายประการ
ในแตละประเทศทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติศาสตรของประเทศนั้น ๆ
 ในยุคสมัยของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) อํานาจ
ในการบริหารราชการทุกประเภทรวมศูนยอยูที่สถาบันกษัตริยผูดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐ ราชการ
บานเมืองทุกเรื่องไมวาจะเปนดานการบริหาร การตรากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  หรือการชําระคดีความ 
ลวนเปนภารกจิทีอ่ยูภายใตความเหน็ชอบ อนุมติั สัง่การ หรอืแกไขไดดวยองคกษตัรยิเองทัง้ส้ิน แตดวย
ยงัไมมคีวามกาวหนาทางวิทยาศาสตรและปรัชญา การปกครองของกษัตรยิมกัจะถูกแทรกแซงโดยฝาย
ศาสนาอยูเสมอ จึงมีการสรางหลักการและลัทธิความเชื่อวากษัตริยเปรียบดังสมมติเทพ (Divine King) 

 
“THE KING CAN DO NO WRONG”

และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒
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จุลนิติ

แพรหลายในประวัติศาสตรโบราณทัง้ในสมัยโรมัน อียิปต และเอเชีย (จากคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ) เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ  เชน ปองกันการแทรกแซงจากฝายศาสนาและนําเอาศาสนามาเปน
เครื่องมือในการปกครอง เพื่อใหกษัตริยทรงอํานาจสูงสุดและมีสิทธิพิเศษที่จะปกครองรัฐ จึงทําให
เขาใจวากษัตริยเปนแหลงกําเนิดแหงอํานาจอธิปไตย 
 อํานาจอธิปไตยตามทฤษฎีรฐัสมยัใหมเปนนามธรรมทีด่าํรงอยูแยกตางหากจากผูครอบครองหรอื
ผูใชและอาํนาจอธปิไตยไมเคยลมหายสลายไปตราบเทาท่ียังมสีถานะความเปนรฐัอยู เพยีงแตผลดัเปลีย่น
หมุนเวียนผูเปนประมุขในการใชอํานาจอธิปไตยเทานั้น การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย กษัตริยเปนผูตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมายโดยพระองคเอง 
อํานาจตาง ๆ ในทางการปกครอง รวมทัง้การชําระคดีความลวนมีทีม่าหรือไดรับมอบหมายมาจาก
กษัตริยทัง้สิน้๓ ดังนัน้องคกษัตริยจึงไมอาจจะมีความรับผิดใด ๆ ไดเพราะเปนเจาของผูครอบครอง
และผู ใชอํานาจอธิปไตยเสียเองจะถูกบังคับใหอยูภายใตอํานาจของตนเองไดอยางไร จึงมีหลัก
ความคุมครองไมใหฟองรองดาํเนินคดใีด ๆ ตอกษตัรยิท่ีเรยีกวา “The king can do no wrong” เกดิขึ้น
ในระบบกฎหมาย Common law ของอังกฤษ๔ และเปนทีย่อมรับในหลายประเทศในทวีปยุโรป 
เชน เดนมารก นอรเวย เปนตน
 สถานะความเปนรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ ทุกรัฐไมวาจะเปนรัฐขนาดเล็กหรือใหญ
ยอมมีสถานะทางอธปิไตยเทาเทียมกันในทางกฎหมายระหวางประเทศทั้งสิ้น ไมมรีฐัใดมอํีานาจอธปิไตย
หรือเอกสิทธิเ์หนอืรัฐอืน่ ทุกรัฐจึงไดรับความคุมครองความเทาเทยีมกันทีเ่รียกวาหลักความคุมกัน
อํานาจอธิปไตย (Sovereign Immunity or Crown Immunity) โดยหลกัความคุมกันอํานาจอธปิไตยนี้
ไดรบัการยอมรบัอยางชัดแจงในทางขนบธรรมเนยีมประเพณแีละกฎหมายระหวางประเทศ (Customary 
international law) โดย Article 5 ของ United Nations Convention on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property 2004๕ ไดบัญญัติรับรองความคุมกันอํานาจอธิปไตยของรัฐจาก
เขตอํานาจของรฐัอ่ืน ๆ  ผูเปนประมขุของรฐั (Head of state) ในฐานะตวัแทนรฐัจึงไดรบัความคุมครอง
เด็ดขาด (personal and absolute) และไมอาจถูกฟองรองดําเนินคดีใด ๆ โดยรัฐอื่น ๆ ไดเพราะ
แตละรัฐลวนมีความเทาเทียมกันในทางอํานาจอธิปไตยจึงไมมีรัฐใดทีจ่ะใชอํานาจไมวาจะเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ในการตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมาย หรือตัดสินคดีความใด ๆ ใหมี
ผลผกูพนัหรอืกระทบตอรฐัอ่ืนหรอืประมขุของรฐัอ่ืนน้ันไดเพราะจะถอืวาเปนการละเมดิอํานาจอธปิไตย
ของรัฐนั้น ๆ 

  ๓Alpheus Todd, On parliamentary government in England: its origin, development, and practical operation, 
Volume 1, Longmans, 1867, p.168. 
 ๔National Association of Attorneys General, Committee on the Office of Attorney General, Sovereign 
immunity: the liability of Government and its officials, The Committee, 1976, p.1. 
 ๕United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 adopted 
by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004.
   Article 5 “A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts 
of another State subject to the provisions of the present Convention.” 
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จุลนิติ

 เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
ประกอบกับแนวคิดในการแบงแยกอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการไมใหอยูภายใตบุคคล
คนเดียวหรือองคกรหน่ึงองคกรใด ทําใหเกิดหลักการและสาระสําคัญที่เปล่ียนแปลงไป คือ การโอน
อํานาจอธิปไตยในเรื่องผูเปนเจาของและผูใชอํานาจจากกษัตริยมาสูประชาชน (ซึ่งหมายถึงประชาชน
ในภาพรวมท้ังหมดมิใชปจเจกบุคคลใดบุคคลหน่ึง) ประชาชนจึงเปนผูใชอาํนาจบริหาร นติบิญัญตั ิและ
ตุลาการดวยตนเอง ดังนั้นเมื่อประชาชนผูเปนเจาของและเปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานตัวแทนโดยการ
เลอืกต้ัง แมรฐับาลท่ีประชาชนเลือกเขาไปกระทําการใดผิดพลาด ผดิกฎหมาย ประชาชนผูเปนเจาของ
และเปนผูใชอาํนาจอธิปไตยยอมอยูเหนือความรับผดิใด ๆ  ซึง่อาจกลาวไดวาหลักการ “The king can 
do no wrong” ไดขยายมาใชคุมครองประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยดวยเชนเดียวกัน 
 รัฐบาลและขาราชการฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการผูเปนเพียงตัวแทนในการใช
อํานาจอธิปไตยแทนประชาชนไมใชแหลงกาํเนิด ไมใชเจาของผูครอบครองและไมใชผูใชอาํนาจอธิปไตย
โดยตรง ยอมไมไดรบัความคุมครองหากมีการกระทําการใด ๆ  ทีผ่ดิกฎหมาย เชน เมือ่รฐับาลหรอืขาราชการ
กระทําการใดผิดกฎหมาย ตัวรัฐมนตรีฝายบริหารหรือขาราชการยอมมีความรับผิดทั้งทางแพงและ
ทางอาญาโดยไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครองตนเพื่อใหพน
ความรับผิด กรณีเปนเชนเดียวกันกับขาราชการตุลาการ เมื่อฝายนิติบัญญัติไดตรากฎหมายไวอยาง
ชัดเจนแลวแตขาราชการตุลาการตีความกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณแหงกฎหมายอยางชัดแจง 
(เจตนารมณแหงกฎหมายสามารถตรวจคนไดจากบันทกึการประชุมของคณะกรรมาธกิารรางกฎหมาย
ฉบับนั้น ๆ) ถือเปนการไมยอมรับอํานาจของฝายนิติบัญญัติและเจตนากระทําผิดกฎหมายเสียเอง
จึงตองรับผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ไมตางจากขาราชการอ่ืน ๆ ที่จงใจกระทําผิดกฎหมาย กรณี
ไมอาจจะกลาวอางความคุมกนัใด ๆ ใหพนความรบัผดิและโยนภาระไปใหผูไดรบัความเสยีหายไปใชสทิธิ
อุทธรณหรือฎีกาแตอยางใด กลาวไดวารัฐบาล ฝายนิติบัญญัติ และขาราชการตุลาการไมใชเจาของ
และไมใชผูใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง แตเปนเพียงผูแทนในการใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ผูเปนเจาของที่แทจริงเทานั้นจึงไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครอง
เพ่ือหลีกเลี่ยงไมยอมรับผิดในการกระทําของตน 
 ภายหลงัจากหลายประเทศไดเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย แตละประเทศอาจจะเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีคงไวซึ่งสถาบัน
กษัตริยเปนประมุขของรัฐที่อยู ภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) หรือระบอบ
ประชาธปิไตยทีป่ระชาชนเปนผูเลอืกประธานาธบิดเีปนประมขุของรฐัโดยตรง ซึง่แตกตางกนัไปแลวแต
ประวัติศาสตรความผูกพันและทัศนคติมุมมองที่มีตอสถาบันกษัตริยที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ

P68-72.indd   70 3/28/2012   1:01:03 PM



มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๗๑

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ประเทศไทยไดเลือกระบอบประชาธปิไตยที่คงไวซ่ึงสถาบนักษัตรยิเปนประมขุของรฐัท่ีอยูภายใต
รฐัธรรมนญู (Constitutional Monarchy) โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ไดรบัรอง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย๖ พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจอธิปไตยนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เมื่อรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยจึงเทากับวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย
แทนประชาชน แตเนือ่งจากพระมหากษัตริยไมไดบริหารราชการแผนดิน เพียงทําตามคําแนะนํา
ของรฐับาลจงึไมตองมคีวามรบัผดิชอบใด ๆ  ทางการเมอืงและเพื่อใหพระมหากษตัรยิอยูเหนอืความขัดแยง
แขงขันทางการเมืองและความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการกระทําของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตุลาการ จึงตองนําหลัก “The king can do no wrong” มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ วา 
“องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหา
หรอืฟองรองพระมหากษตัรยิในทางใด ๆ  มิได” ซึ่งหลกัการน้ีไดรบัการยอมรบัในรฐัธรรมนูญของหลาย
ประเทศ เชน เดนมารก เบลเยี่ยม และนอรเวย๗

 แมจะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหความคุมครองพระมหากษัตริยมิใหถูกกลาวหาหรือฟองรอง แตใน
ฐานะบคุคล พระมหากษตัรยิกค็วรไดรบัความคุมครองสทิธเิสรภีาพขั้นพื้นฐานเชนเดยีวกบัประชาชนท่ัวไป 
มิใหผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายหรือขมขู คุกคามดวยประการใด ๆ ซึ่ง
บุคคลธรรมดาไดรบัความคุมครองในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙, ๓๒๖, ๓๙๓ แลว เนื่องจาก
พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ เปนทีเ่คารพรัก
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน การกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดตอพระเกียรติยศและสิทธิ
เสรีภาพสวนพระองค ไมวาจากบคุคลภายในประเทศหรือจากชาวตางประเทศถือไดวาเปนการกระทํา
ละเมิดตอรัฐและอาจเปนเหตุใหเกิดความไมพอใจแกประชาชน และกระทบตอความสงบสุขของสังคม
และประเทศชาติ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒๘ จึงแยกการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของพระองคมาบญัญตัไิวในหมวดความมั่นคงของรฐัโดยถอืเปนความผดิอาญาแผนดินท่ีประชาชนทั่วไป
ไมใชผูเสียหายและไมอาจฟองรองคดีเอง 
 เพื ่อมิใหผูใดกลาวอางการกระทําภายใตพระปรมาภิไธยเพื ่อหลีกเลี ่ยงการตรวจสอบจาก
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ จึงควรไดรับ
การแกไขโดยบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยเปนผูใชอํานาจ
อธิปไตยนั ้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล” เพื ่อดํารงองคพระมหากษัตริยไวซึ ่งฐานะ

 ๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้…” 
 ๗Denmark Article 13 of the Constitution of Denmark “The King shall not be answerable for his actions; 
his person shall be sacrosanct.”
  Belgium Article 88 of the Constitution of Belgium “The King’s person is inviolable; his ministers are 
accountable.”
  Norway Article 5 of the Constitution of Norway “The King’s person is sacred; he cannot be censured or 
accused.” 
 ๘มาตรา ๑๑๒ บัญญัติวา “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป” 
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“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

จุลนิติ

องคพระประมุขของรัฐโดยไมเกีย่วของใด ๆ กบัการกระทําของฝายการเมืองและขาราชการ เมือ่บญัญตัเิชนน้ี
พระมหากษัตริยจึงไมไดใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ยอมไมมีความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจาก
การบริหารราชการของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และไมมีเหตุที่ผูใดจะวิพากษวิจารณ
พระองคได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตรยิในทางใด ๆ มไิด สวนพระราชกรณียกจิตาง ๆ  
เชน การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย ยอมสามารถปฏิบัติตามหลักประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยในฐานะบุคคลไดรับการคุมครอง
สทิธขิัน้พืน้ฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ สวนในฐานะประมขุของรฐั (Head of state) 
จะไดรับความคุมครองตามหลักความคุมกันอํานาจอธิปไตย (Sovereign Immunity) โดยเด็ดขาด 
 กลาวไดวาหลัก “The king can do no wrong” มีแนวคิดพื้นฐานมาจากอํานาจอธิปไตย
ในเรื่องการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
เปนเพยีงกฎหมายคุมครองสทิธิเสรภีาพของประมขุแหงรฐัซึง่เปนสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคลเชนเดยีวกบั
การคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญาและเชนเดยีวกับมาตรา ๑๓๓๙ 
ที่คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประมุขแหงรัฐตางประเทศ มาตรา ๑๑๒ ดังกลาวจึงไมไดมีที่มาจาก
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘ ไมมคีวามสมัพนัธเกีย่วของใด ๆ  ตอหลกั “The king can 
do no wrong” และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 สวนประเด็นเร่ืองการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ที่จะใหสํานักราชเลขาธิการ
เปนผูรองทุกขกลาวโทษ ผูเขยีนวิเคราะหแลวเห็นวา หากใหสาํนกัราชเลขาธิการเปนผูรองทุกขกลาวโทษ
อาจจะถูกกลาวหาไดวามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะเมื่อใดก็ตามที่สํานักราชเลขาธิการ
เปนผูรองทุกขกลาวโทษ อาจจะถูกมองวาคดีนั้นพระองคประสงคจะเอาโทษผูละเมิด กรณีดังกลาว
ยอมเกิดแรงกดดันตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น 
เพือ่ปองกนัมใิหถกูครหาจงึควรเปนอาํนาจหนาทีข่องเจาพนกังานของรฐัเทานัน้ทีจ่ะกลาวโทษดาํเนนิคดี
ตอผูกระทาํผดิ สวนประเดน็เรือ่งความหนกัเบาแหงโทษของมาตรา ๑๑๒ นัน้ เนือ่งจากแตละประเทศ
มปีระวัตศิาสตร ความเคารพรัก ความผูกพนัตอสถาบันพระมหากษัตรยิแตกตางกนัไป การใหความสําคัญ
ตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานและเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริยยอมแตกตางกันไป 
บทกําหนดโทษจึงมีความหนักเบาแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละสังคมและประเทศน้ัน ๆ 
โดยไมจําเปนตองเหมือนหรือเทากัน
 เห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ไดบัญญัติรับรองหลักอํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูแลว การดาํรงอยูของสถาบัน
พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐมีความสอดคลองและมิไดขัดแยงใด ๆ ตอหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มาตรา ๑๑๒ จึงไมไดเปนอุปสรรคใด ๆ 
ตอระบอบประชาธปิไตยทีจ่าํเปนจะตองมกีารแกไข เพยีงแตตองแกไขรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๓ ใหชัดเจนเพื่อปองกันมิใหฝายตาง ๆ นําพระองคไปกลาวอางเพื่อประโยชนทางการเมือง  

 ๙มาตรา ๑๓๓ บญัญตัวิา “ผูใดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธบิด ีราชนิ ีราชสาม ีรชัทายาท หรอื
ประมขุแหงรฐัตางประเทศ ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แตหนึง่ปถงึเจด็ป หรอืปรบัตัง้แตสองพนับาทถงึหนึง่หมืน่สีพ่นับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั”
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๑. ความนํา
  การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีถือวามีความสําคัญตอวิธีพิจารณาความเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงนั ้นเปนหัวใจหลักทีจ่ะอํานวย
ความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ในคดีอาญาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบพยาน
ทีแ่ตกตางจากการดําเนินคดีแพง กลาวคือ ในการรับฟงพยานหลักฐานนั้นจะอยูบนหลักการคนหา
ความจริงที่คุ มครองผูถูกกลาวหาซึ่งใหสิทธิแกจําเลยในการตอสูคดีไดอยางเต็มที ่ การดําเนินคดี
จึงตองใช “หลักการตรวจสอบ” ไมอาจนํา “หลักความตกลง” ในคดีแพงมาใชบังคับ โดยระบบในการ
แสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ยอมรับโดยทั่วไปนั้นมีอยู ๒ ระบบ คือ 
ระบบกลาวหา และระบบไตสวน ซึ่งแตละระบบตางมีความเปนมาและลักษณะ รวมทัง้หลักเกณฑ
ในการแบงแยกที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจถึงหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนวามีหลักการสําคัญที่แตกตางกันอยางไร รวมทั้งขอดีและขอเสีย ตลอดจน
ทางปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาของไทยในปจจุบัน ผูเขียนจึงขอเสนอบทความ เรื่อง “หลักการ
พิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน” ดังนี้

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา
และระบบไตสวน
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๒. ความหมายของระบบกลาวหาและระบบไตสวน 
  ความหมายของหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนน้ัน นกัวชิาการไดให
คาํนยิามไวแตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัหลกัเกณฑหรอืแนวความคดิทีน่าํมาพจิารณาแบงแยก เชน องคกร
ที่ทําหนาที่สอบสวน ฟองรอง และการพิจารณาพิพากษาคดี๑ วิธีพิจารณาคดี๒ บทบาทของศาลและ
คูความ หลกัการคนหาความจรงิ หรอืวิธกีารรวบรวมพยานหลกัฐาน เปนตน ซึง่หากจะใหนยิามของคาํวา 
“ระบบกลาวหา” และ “ระบบไตสวน” โดยอาศยับทบาทหนาท่ีของศาลและคูความเปนหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาแลว ทั้งสองระบบมีความหมายดังนี้

  ๒.๑ หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) 
   “ระบบกลาวหา” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในปจจุบันซ่ึงแกไขขอบกพรองของการ
ดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน๓ โดยลักษณะท่ีสําคัญของระบบกลาวหาคือ ศาลมีบทบาทจํากัด
เปนเพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพ่ิมเติมหรือชวยคูความฝายหน่ึงฝายใด
แสวงหาพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ การสบืพยานและการดาํเนนิกระบวนพจิารณากม็หีลกัเกณฑทีเ่ครงครดั
และมรีายละเอยีดปลกียอยมาก ศาลจงึมโีอกาสใชดลุพนิจิไดนอยมาก สวนคูความทัง้สองฝายกม็บีทบาท
สาํคญัเปนคูตอสูซึง่กนัและกัน และเม่ือศาลไมสามารถชวยโจทกแสวงหาพยานหลักฐานได ดงัน้ัน บางคร้ัง
ศาลจึงอาจยกฟอง ทั้ง ๆ ที่ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิดก็ได เพราะหากพยานหลักฐานของโจทก
มีขอนาสงสัยแลวจะตองยกผลประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหกับจําเลย

  ๒.๒  หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวน (Inquisitorial System) 
   “ระบบไตสวน” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในยุโรปด้ังเดิม โดยศาลมีบทบาทหนาที่
ทัง้การสอบสวนและการพจิารณาพพิากษาคดี๔ ศาลมอีาํนาจทีจ่ะสบืพยานเพิม่เตมิหรอืงดการสบืพยาน
ก็ได ทั้งนี้เพื่อคนหาขอเท็จจริงใหไดใกลเคียงความจริงมากที่สุด และระเบียบวิธีเกี่ยวกับการสืบพยาน
ก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐานสูศาลไดทุกชนิด ศาลจึงมี
สิทธิรับฟงพยานบอกเลาและมีอาํนาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง รวมทั้งการพิจารณาคดีก็มีลักษณะ

 ๑หากอธบิายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพจิารณาทีก่ารแบงแยกองคกรทีท่าํหนาทีส่อบสวน ฟองรอง และการพจิารณา
พิพากษาคดีแลว “ระบบไตสวน” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาท่ีไมมีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณา
พพิากษาคด”ี ออกจากกนั ใหองคกรในการดาํเนินคดีอาญาทีต่างหากจากกนัเปนผูรบัผดิชอบดาํเนนิการ แตการดาํเนนิคดอีาญาทัง้หมด
ตกอยูในมือของบุคคลหรือองคกรเดียว กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาท้ังหมดตกอยูในมือของผูพิพากษาหรือศาล และการดําเนิน
คดอีาญาตามระบบไตสวนน้ีผูถกูไตสวนแทบไมมสีทิธอิะไรเลย เขามีสภาพไมตางอะไรกับวตัถชุิน้หน่ึง กลาวคือ เปน “กรรมในคดี” และ
 “ระบบกลาวหา” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาที่มีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณาพิพากษาคดี” 
ออกจากกัน ใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาที่ตางหากออกจากกันเปนผูทําหนาที่ทั้งสองนั้น และยกฐานะของผูถกูกลาวหา (ผูตองหา
และจาํเลย) จากการเปน “กรรมในคด”ี ขึน้เปน “ประธานในคด”ี (โปรดด ูคณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา, พมิพครัง้ท่ี ๗ 
ฉบับปรับปรุงใหมและแกไขเพิ่มเติม, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๙, หนา ๕๖-๕๗).
 ๒หากอธบิายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพจิารณาทีว่ธิพีจิารณาคดแีลว “ระบบกลาวหา” หมายถงึ การพจิารณาคดทีีม่ี
ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาที่วางตัวเปนคูพิพาทกันตอหนาศาล สวน “ระบบไตสวน” หมายถึง การพิจารณาคดีที่ไมมีคูความที่วางตัว
เปนคูพพิาทกนัตอหนาศาล โดยศาลเปนผูดาํเนินการไตสวนหาพยานหลกัฐานดวยตนเองหรอืดวยความชวยเหลอืของผูชวยของตนเอง
(โปรดดู ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๙, กรุงเทพฯ : วิญูชน, หนา ๒๘-๒๙).
 ๓ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๗, หนา ๒๖.
 ๔อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๖.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

เปนการดาํเนนิการระหวางศาลกบัจาํเลย โจทกไมมบีทบาทในการสบืพยานแตเปนเพยีงผูชวยเหลอืศาล
ในการคนควาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเทานั้น นอกจากนี้ยังไมใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัย
ใหกับจําเลย (in dubio pro reo) ดังนั้น จําเลยจึงมีหนาที่สําคัญในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง
ใหชัดแจง๕       
 
๓. ความเปนมาและลักษณะของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหา
  ระบบกลาวหาและระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน โดยขอมูลทางประวัติศาสตร
ไดแสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาประเทศในภาคพื้นยุโรปมีการใชวิธีพิจารณาคดีอาญา
ท้ังในระบบกลาวหาและระบบไตสวนแบบสลบักนัไปมา ซึ่งการสลบัใชระบบกลาวหาและระบบไตสวนน้ัน
เปนผลมาจากความเขมแข็งของอํานาจรัฐในชวงระยะเวลานัน้ ๆ กลาวคือ หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีความเขมแข็งมาก ศาลมีแนวโนมทีจ่ะใชระบบไตสวน เชน ในสมัยศาลศาสนา ศาลในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย และศาลไตสวนในยุคนโปเลียน ในทางตรงกันขาม หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีความออนแอ ไมเด็ดขาด หรือกระจัดกระจายไมรวมศูนย ศาลก็มีแนวโนมทีจ่ะใชระบบกลาวหา 
เชน ในยุคกรีกโบราณ และยุคกลาง๖

  ๓.๑ การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา 
    การระงับขอพิพาทของสังคมในอดีตเปน “การแกแคนสวนตัว” ซึ่งเมื่อสังคมพัฒนาขึ้น
เห็นวาการแกแคนสวนตวันั้นไมสามารถสรางความสงบเรยีบรอยใหเกิดขึ้นได จึงกําหนดใหมีคนกลางข้ึน
เพื่อตัดสินขอขัดแยง ระบบกลาวหาจึงถือกําเนิดขึ้นและเขามาแทนที่การแกแคนสวนตัว โดยเมื่อมี
ขอขัดแยงเกิดขึ้น ฝายกลาวหาก็จะนําเรื ่องมาฟองคนกลางซึ่งอาจเปนหัวหนาหรือผูทีต่นนับถือ 
และทั้งสองฝายกจ็ะตองพสูิจนขออางของตนดวยรปูแบบตาง ๆ  เชน การดาํนํ้าลยุไฟ (les ordalies)๗ หรอื 
“การตอสูเพื่อพสูิจนความจรงิ” (Duel judiciaire) ซ่ึงหากฝายใดรอดชวิีตก็ถอืวาเปนฝายท่ีพดูความจรงิ
และเปนผูชนะคดี ผูตัดสินเพียงแตทําตัวเปนกลางและรอผลการตอสูเพื่อพิพากษาเทานั้น ดังนั้น 
ความเขาใจทัว่ไปทีว่าระบบไตสวนเปนระบบทีใ่ชการทรมานทีไ่รมนุษยธรรม สวนระบบกลาวหา
เปนระบบทีใ่ชในสงัคมทีเ่จริญแลวนัน้ จึงไมใชสิง่ทีถู่กตอง แตทัง้ระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตางผานชวงเวลาที่ใชวิธีการที่ไรมนุษยธรรมมาแลวทัง้สิ้น จนกระทั่งการพิสูจนขอเท็จจริงไดพัฒนา
เปนการพิสูจนโดยพยานหลักฐาน

 ๕เข็มชัย ชุติวงศ, กฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, ๒๕๓๖, หนา ๒-๓.
 ๖ปกปอง ศรีสนิท, “ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาความอาญา”, ๗๒ ป ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร 
ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๓๓.
 ๗วิธกีารดาํน้ําลยุไฟ ม ี๔ วธิคีอื (๑) aqua fervens คอื การใหผูกลาวอางขอเท็จจรงินาํมือจุมนํ้ารอน และนาํมือดงักลาวใสถงุหนงั
ท่ีตราประทับโดยศาล เม่ือเวลาผานไป ๓ วนั ศาลจะเปดถงุหนงัด ูหากมอืไมมรีอยแผล ถอืวาผูกลาวอางพดูความจรงิ แตหากมือมรีอยแผล 
ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๒) ferrum canden หรือ ferrum ignitum คือ การใหผูกลาวอางขอเท็จจริงถือเหล็กรอนเดินไป ๙ กาว 
หรือเดินไปบนคราดที่เผาไฟ หากไมไหม ถือวาผูกลาวอางพูดความจริง แตหากมีรอยไหม ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๓) aqua frigida 
คือ การโยนผูตองหาลงในถังนํา้ศักดิ์สิทธิ์ ถาผูตองหาบริสุทธิ์ ผูตองหาจะจมนํ้า แตหากผูตองหาเปนผูกระทําความผิด นํ้าศักดิ์สิทธิ์
จะปฏิเสธผูตองหาทําใหผูตองหาลอยนํ้า (๔) judicium crucis คือ ใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหายืนกางแขนเปนรูปไมกางเขน 
หากฝายใดเอาแขนลงกอน ฝายนั้นคือผูแพคดี (เพิ่งอาง, หนา ๑๓๔).
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

      สําหรับลักษณะของการฟองคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น ถือเปนสิทธิของผูเสียหาย
ในการเปนโจทกฟองคดีอาญา รวบรวมพยานหลักฐานและนําสืบพิสูจน เพื่อใหศาลพิพากษาลงโทษ
ผูกระทาํความผดิดวยตนเอง ศาลหรอืผูพพิากษาจะวางตวัเปนกลางโดยเครงครดั ระบบนีจ้งึแบงบคุคล
ออกเปน ๓ ฝาย ไดแก ผูเสียหายซึ่งทําหนาที่เปนโจทก จําเลย และศาล 
      การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาก็อยูภายใตแนวคิดพื้นฐานของการประกันสิทธิ
และเสรภีาพของผูถกูกลาวหาหรอืจาํเลย โดยโจทกและจําเลยตางเอาพยานหลกัฐานมาตอสูกนั แลวศาล
จะตัดสินไปตามน้ําหนักพยานของแตละฝาย ซึ่งการตอสูในระบบกลาวหาน้ี สงผลใหเกิดหลักเกณฑ
ทีส่าํคญัคอื “หลกัการสนันษิฐานไวกอนวาจาํเลยเปนผูบรสิทุธิจ์นกวาจะพสิจูนใหศาลเชือ่โดยปราศจาก
ขอสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดจริง” จําเลยจึงมีสิทธินําสืบหักลางพยานหลักฐานโจทกเพื่อพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตน โดยถือหลักวาโจทกและจําเลยมีฐานะเทาเทียมกัน แมโจทกเปนพนักงานอัยการ
ซึ่งทําหนาที่ในนามรัฐก็มีฐานะเทากับจําเลยที่เปนราษฎร ศาลจะวางตนเปนกลาง ทําหนาที่เหมือน
กรรมการตัดสินและควบคุมใหคูความทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะพยานอยางเครงครัด
หากผดิหลักเกณฑอาจถูกศาลพิพากษายกฟองได การพิจารณาก็กระทําตอหนาจําเลย และใหสิทธิ
แกจาํเลยทีจ่ะมทีนายความใหความชวยเหลอืในการดาํเนนิคด ี ศาลจงึมบีทบาทในการคนหาความจรงิ
นอยมาก โดยจะชวยคนหาความจรงิเฉพาะกรณทีีจ่าํเปนอยางยิง่เทานัน้ เชน ซกัถามพยานเทาทีจ่าํเปน
เพื่อความเปนธรรมแกจําเลย หรือเพื่อใหขอเท็จจริงชัดเจนยิ่งขึ้น เปนตน
      ดงันัน้ การดําเนนิคดอีาญาในระบบกลาวหาจงึเปนระบบท่ีมกีารแยกหนาทีส่อบสวน ฟองรอง 
และหนาทีพ่จิารณาพพิากษาออกจากกนั โดยใหมอีงคกรในการดาํเนินคดอีาญาทีแ่ยกตางหากออกจากกนั
เปนผูทาํหนาทีด่งักลาว ผูพพิากษาหรอืศาลตองวางเฉยหรอืวางตวัเปนกลางเพือ่เปดโอกาสใหคูความ
ไดตอสูคดกีนัอยางเตม็ที ่และปองกันการมีอคติของผูชีข้าดดวย นอกจากน้ี ศาลยังมบีทบาทในการควบคุม
ใหทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายพยาน โดยมีบทตัดพยานท่ีเด็ดขาด เพ่ือปองกันมิใหพยานหลักฐาน
ที่ตองหามเขาสูสํานวนและมิใหเอาเปรียบกันและกันในการตอสูคดี

  ๓.๒ การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
       ระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาจากระบบกลาวหา โดยมีที่มาจากศาลของคริสตศาสนา
นกิายโรมนัคาทอลกิ โดยศาลศาสนาจะพจิารณาคดดีวยการซกัถามพยานในรปูแบบกรรมการ กลาวคอื
พระจะเปนผูไตสวนผูกระทําผดิโดยไมมผีูพพิากษาเปนคนกลาง สงผลใหการคนหาความจริงกระทําโดย
การทรมานจําเลยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทากันพิสูจนดวยการดํานํ้า ลุยไฟ สาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
หรือจํานวนพยานของใครมากกวากัน เปนตน เพื่อใหจําเลยรับสารภาพและเลาขอเท็จจริงทั้งหมด 

การไตสวนดวยการทรมาน
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

      ตอมาเมื่อระบบการทรมานหมดไป ระบบไตสวนก็เริ่มคนหาความจริงโดยการสืบพยาน 
แตยังคงใหศาลมีหนาทีค่นหาความจริงจากพยานหลักฐานตาง ๆ ทัง้ทีคู่ความเสนอตอศาลและที่ศาล
เหน็สมควรเรยีกมาเอง ในระบบนี้ศาลจึงมบีทบาทอยางสงูในการแสวงหาพยานหลักฐานและควบคมุ
กระบวนพิจารณา คูความจะซักถามพยานก็ตองไดรับอนุญาตจากศาลเสียกอน การพิจารณาคดี
ไมใชการตอสูคดีระหวางคูความ แตเปนการตอสูกันระหวางรัฐกับจําเลย การพิจารณาไมไดกระทําโดย
เปดเผย แตจะพิจารณาจากเอกสารมากกวาคําเบิกความของพยานบุคคล และถือวาเปนหนาที่ของรัฐ
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและใหความเปนธรรมจําเลย การพิจารณาจึงทําลับหลังจําเลยได คูความ 
ทนายความ และพนักงานอัยการจึงมีบทบาทในคดีอาญานอยมาก

    นอกจากนี้ การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนยังไมมีการแยกหนาที่สอบสวนฟองรอง
ออกจากหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี แตใหหนาที่ทั้งหมดดังกลาวเปนของผูพิพากษาหรือศาล
ทําหนาที่สอบสวนฟองรองและหนาที่ตัดสินคดีอยูในความรับผิดชอบของคน ๆ เดียว ซึ่งถือเปนขอเสีย
ของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน อันอาจทําใหอํานาจชี้ขาดทั้งกระบวนการอยูในดุลพินิจ
ของคนเพียงคนเดียว โดยไมมีการตรวจสอบหรือคานอํานาจ และอาจเกิดกรณีมีอคติหรือความ
ไมเปนกลางของผูพพิากษาได ดงันัน้ การดาํเนนิคดอีาญาทีร่วมการสอบสวนฟองรองและการพจิารณา
ไวในองคกรเดียวกันจึงมีขอบกพรอง ดังนี้๘

    (๑) ผูไตสวนซึ่งหมายถึงศาลหรือผู พิพากษามีอํานาจมากเกินไป และอาจมีอคติกับ
ผูถูกไตสวน ทําใหไมมีความเปนกลาง จนกลายเปนองคกรที่มีอํานาจหนาทีป่ราบปรามผูกระทํา
ความผิดอาญามากกวาจะเปนองคกรที่อํานวยความยุติธรรม
    (๒) ผูถูกไตสวนมีสภาพเปนผูถูกซักฟอกในคดี ไมมีสิทธิใด ๆ ในการตอสูหรือไดรับการ
ชวยเหลือในการคนหาความจริง และมักถูกกระทําตอเนื้อตัวรางกายดวยวิธีทรมานเพื่อใหรับสภาพ 
ซึ่งขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน

ี้ ํ ิ ี ใ ไ  ั ไ  ี  ี่

แสดงการไตสวนกาลิเลโอโดยศาลศาสนาที่วาติกัน

 ๘คําปุน ภูธรศรี, ปญหากรณีจําเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทกในคดีอาญา, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒, หนา ๘.
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

๔. หลักเกณฑในการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหา
  การแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น สามารถพิจารณาไดจาก
หลักเกณฑแนวคิดพื้นฐาน วิธีพิจารณาคดี ที่มาของผูพิพากษา ผูเริ่มคดี วิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน 
และการดําเนินคดีรับสารภาพ โดยแตละหลักเกณฑมีรายละเอียดดังนี้
  ๔.๑  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากแนวคิดพื้นฐาน 
    เม่ือแบงแยกความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพจิารณาจากแนวคดิ
พื้นฐานแลวพบวา “ระบบกลาวหา” นั้นมีแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหาหรือประชาชน (Due process) ซึ่งแนวคิดนี้ศาลหรือผูพิพากษาตองวางตัวเปนกลาง
และเปดโอกาสใหคูความไดตอสูกันอยางเต็มที่ โดยคูกรณีทั้ง ๒ ฝายตองอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน
โดยปลอยใหเปนหนาที่ของคูกรณีที่จะนําพยานหลักฐานมาสืบกันเอง เมื่อถึงขั้นสุดทายผูพิพากษา
จะตัดสนิใหฝายหนึง่ฝายใดเปนผูชนะคดตีามพยานหลกัฐานทีม่กีารนํามาพสิจูน ในขณะที ่“ระบบไตสวน” 
มแีนวคดิที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการทีจ่ะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด 
หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime control) โดยศาลจะเปนผูนําความยุติธรรมมาให
กับคูความ ดังนั้น ศาลจึงมีบทบาทมากในการถามพยานและคนหาความจริง

  ๔.๒  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากวิธีพิจารณาคดี
    วธิพีจิารณาคดตีาม “ระบบกลาวหา” มลีกัษณะเปนการพจิารณาคดแีบบเปดเผย โดยให
สิทธิแกประชาชนที่จะเขารับฟงการพิจารณา ดังนั้นจึงทําใหประชาชนสามารถควบคุมองคกร รวมทั้ง
ควบคุมการดําเนินคดีได และเปนการพิจารณาดวยวาจา กลาวคือ เมื่อวิธีพิจารณาเปนแบบเปดเผย 
ดังนั้นวิธีการที่จะทําใหประชาชนผูเขาฟงการพิจารณาสามารถรับทราบเนื้อหาสาระสําคัญของคดี
พรอมกันได ก็คือการใชวาจาในการดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังเปนการพิจารณาแบบคูพิพาท กลาวคือ 
เมื่อมีการพิจารณาแบบเปดเผยและดวยวาจา ดังน้ัน ผูตัดสินจะตองวางตัวเปนกลางและตองรับฟง
ทั้งฝายผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาซึ่งวางตัวเปนคูพิพาทกันนั่นเอง 
    สวนวิธีพิจารณาคดีตาม “ระบบไตสวน” นั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากระบบกลาวหา 
โดยเปนการพิจารณาแบบลับ ซ่ึงกระบวนการไตสวนจะไมดําเนินการในที่สาธารณะ และผูมีสวน
เกี่ยวของในการไตสวนจะไมทราบถึงกระบวนพิจารณามากนัก พยานก็ไมทราบวาศาลกําลังไตสวน
คดีอะไรและใครเปนผูตองหา เชนเดียวกับผูตองหาก็ไมทราบถึงขอหาท่ีศาลทําการไตสวน และเปนการ
พิจารณาดวยลายลักษณอักษร กลาวคือ การพิจารณาจะทําในสํานวนสอบสวน ซึ่งสํานวนดังกลาว
จะเสร็จสิ้นบริบูรณเมื่อมีการบังคับใชโทษ รวมทั้งยังเปนการพิจารณาแบบไมเปนคูพิพาท กลาวคือ 
สํานวนการสอบสวนจะดําเนินการฝายเดียว บทบาทของผูถูกไตสวนที่ถูกดําเนินคดีจะเปนลักษณะ
ตัง้รบั กระบวนการท้ังหมดมีทีม่าจากผูไตสวน ดงันัน้ จงึไมมคีูความท่ีวางตัวเปนคูพพิาทกันตอหนาศาล 
แตมีเพียงผูไตสวนและผูถูกไตสวนเทานั้น
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๔.๓  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากที่มาของผูพิพากษา
    ใน “ระบบกลาวหา” ศาลหรอืผูพพิากษาท่ีทําหนาท่ีสวนใหญแลวจะมิใชผูพพิากษาอาชพี 
เนือ่งจากมีแนวคิดจากการดําเนินคดีทีก่ระทําโดยเปดเผยตอหนาสาธารณะและประชาชนมีสิทธิ
เขาตรวจสอบได ดังนั้น ระบบลูกขุนซึ่งเปนประชาชนธรรมดาที่มิใชผูพิพากษาอาชีพจึงถูกพัฒนา
ขึ้นมาจากระบบกลาวหานี ้คําถามทีใ่ชในการถามจําเลยก็เปนคําถามงาย ๆ มิใชคําถามทางเทคนิค
ทีส่ลับซับซอน อยางไรก็ดี แมจะมีลูกขุนในการพิจารณาคดีในระบบกลาวหาก็ตาม “ศาลซึ่งเปน
ผูพิพากษาอาชีพ” ก็ยังทําหนาที่ควบคุมการพิจารณา แตจะไมรวมออกเสียงดวย
    สวน “ระบบไตสวน” นัน้ ศาลทีทํ่าหนาท่ีจะเปนผูพพิากษาอาชพี ทัง้นี ้เนือ่งจากวธิกีารไตสวน
จะใชเทคนิคมากกวาการดําเนินคดีในระบบกลาวหา รวมทั้งการตั้งคําถามในการไตสวนก็ไมใชคําถาม
ตามปกติทัว่ไป และศาลในระบบไตสวนยังตองคนหาพยานหลักฐานดัวย ดังนั้น ความเปนมืออาชีพ
ของผูพิพากษาจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่
    อยางไรก็ดี หลกัเกณฑการแบงแยกโดยพิจารณาจากลักษณะของศาลหรือทีม่าของ
ผูพิพากษาดังกลาวก็ยังไมชัดเจนมากนัก เนื ่องจากบางประเทศแมจะเปนระบบกลาวหาแตก็ใช
ผูพิพากษาอาชีพ เชน กรณีของประเทศไทย บางประเทศก็ใชลูกขุนที่มาจากประชาชน เชน ประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และบางประเทศก็ใชผูพิพากษาผสมกัน เชน ศาลอาญาที่พิจารณาคดีโทษ
ขั้นสูง (Cour d’assises) ในประเทศฝรั่งเศส ใชทัง้ผูพิพากษาอาชีพและลูกขุนทีม่าจากประชาชน
รวมกันพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

  ๔.๔  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากผูเริ่มคดี
    วิธีพิจารณาคดีใน “ระบบกลาวหา” ผูเริม่คดีจะเปนองคกรอืน่ ๆ ทีม่ิใชศาลผูตัดสินคด ี
แตจะเปน “ผูกลาวหา” ซึ่งถือเปน “หลักการแยกอํานาจฟองคดีออกจากอํานาจตัดสินคดี”๙ อันเปน
หลักประกันอคติของผูพิพากษา เพราะหากปลอยใหผูพิพากษาที่ตัดสินคดีเปนผูเริ่มคดีดวยตนเองแลว
กจ็ะเปนการยากที่ศาลจะยกฟองคด ีโดยใหเหตผุลวาคาํฟองของตนไมมีนํ้าหนกั ทัง้นี ้เนื่องจากผูพพิากษา
ท่ีตัดสินใจเริ่มดาํเนินคดใีดกย็อมปกใจเชื่อวาผูตองหาทีต่นดาํเนินคดน้ัีนเปนผูกระทําความผดิ และเปน
การยากยิ่งที่ผูพิพากษาคนเดียวกันนั้นจะยกฟองคดีทีต่นเริ่มฟองเอง โดยใหเหตุผลวาคําฟองของตน
ผิดพลาด หรือตนเขาใจขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายผิดในตอนแรก โดยหลักการแยกอํานาจฟองคดี
ออกจากอาํนาจตดัสนิคดดีังกลาวนั้น ศาลจะตองวางตวัเปนกลางในการดาํเนินคด ีและผูเริ่มคดจีะตอง
เปนบุคคลอื่นที่มิใชศาลที่ตัดสินคดี ซึ่งอาจเปนพนักงานอัยการหรือผูเสียหาย (หรือประชาชน)
    สวน “ระบบไตสวน” ผูเริ่มคดีจะเปนศาลหรือผูพากษา โดยผูพิพากษาในระบบไตสวน
ทุกคนสามารถเริ่มทําการไตสวนคดีไดเองหากพบการกระทําความผิดหรือมีคํารองทุกขจากผูเสียหาย 
โดยไมตองผานองคกรที่มีอํานาจฟองคดี อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการดั้งเดิมในประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งถกูยกเลกิไปหมดแลว แตในปจจบุนั ระบบไตสวนอาจมกีารแยกอาํนาจเริ่มคดอีอกจากอาํนาจ
ตัดสินชี้ขาด เชน ศาลไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction) ไมอาจเริ่มคดีเองได แตตอง
ใหอัยการหรือผูเสียหายเปนผูเริ่มคดี โดยศาลไตสวนก็ยังคงใชวิธีพิจารณาความตามระบบไตสวนอยู

 ๙ในภาษาฝรั่งเศสเรียกหลักนี้วา “Principe de la séparation de la poursuite et du jugement”.
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

  ๔.๕ การแบงแยกความแตกตางตามหลกัเกณฑทีพ่จิารณาจากวิธกีารรวบรวมพยานหลกัฐาน
    ใน “ระบบกลาวหา” คูความ (คูกรณ)ี จะเปนผูรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่นาํเสนอตอศาล 
โดยใชหลักการเปดเผยพยานกอนสืบ กลาวคือ ฝายผูฟองคดีและฝายผู ถูกฟองจะตองเปดเผย
พยานหลักฐานใหอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน สวน “ระบบไตสวน” นั้น ศาลจะเปนผูมีหนาที่
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง เชน ผูพิพากษาไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction หรือ 
Investigating judge) มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางฝายผูกลาวหาและทางฝายผูตองหา
เพื่อพิสูจนมูลฟองคดีอาญาวาคดีมีมูลเพียงพอท่ีจะสงฟองคดีตอศาลตัดสินหรือไม ดังนั้น ในระบบ
กลาวหา เมือ่ผูเริม่คดเีปนผูกลาวหา จงึมหีนาทีต่องนาํพยานหลกัฐานมาพสิจูนความผดิของผูถกูกลาวหา 
ในขณะที่ระบบไตสวนนั้น เมื่อศาลไตสวนเริ่มดําเนินการไตสวนคดี คูกรณีก็ไมมีภาระหนาที่ใด ๆ
เพราะหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไดอยูที่ศาลไตสวน

   ๔.๖ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากการดําเนินคดีรับสารภาพ
    วิธีพิจารณาความใน “ระบบกลาวหา” เมื่อศาลเริ่มการพิจารณา ศาลจะถามจําเลยดวย
คําถามวา จําเลยยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ ในกรณีที่จําเลยปฏิเสธก็จะดําเนินการสืบพยาน แตหาก
จาํเลยรับสารภาพ ศาลกส็ามารถลงโทษจําเลยไดโดยไมตองดําเนนิการสืบพยาน แตใน “ระบบไตสวน” นัน้ 
แมจําเลยจะรับสารภาพ ศาลก็ยังตองดําเนินการไตสวนหาความจริงตอไป อยางไรก็ดี การพิจารณา
สืบพยานจะมีลักษณะไมเต็มรูปแบบเหมือนเชนกรณีที่จําเลยปฏิเสธ

๕. ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหาและระบบไตสวน
  เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ทั้งสองระบบตางมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้

  ๕.๑  ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหา
    เนือ่งจากวิธพีจิารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา มแีนวคิดทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานของการประกัน
สทิธิและเสรภีาพของผูถกูกลาวหาหรอืประชาชน ดงัน้ัน ระบบกลาวหาจงึเปนระบบท่ีสรางหลักประกนั
สทิธใิหกบัผูดาํเนนิคดมีากทีส่ดุ และกระบวนการพจิารณาคดเีปนแบบเปดเผย ซึง่ใหสทิธแิกประชาชน
ที่จะเขารับฟงการพิจารณาได ดังนั้น จึงทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการดําเนินคดีของศาล
ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังมีหลักการแบงแยกอํานาจสอบสวนฟองรองออกจากอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีอีกดวย ดังนั้น จึงทําใหอคติของศาลในการตัดสินคดีหมดไป
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    อยางไรกดี็ วิธีพจิารณาคดใีนระบบกลาวหาน้ัน มีลกัษณะเปนการดาํเนินคดคีดดีวยวาจา ดงันั้น 
จึงอาจกอใหเกิดความยากลําบากในเรื่องความชัดเจนของขอเท็จจริง และปญหาเรื่องความทรงจํา
ของพยานหรือผูพิพากษาที่อาจหายไปทั้งหมดหรือบางสวน ดังจะเห็นไดจากการฟองคดีดวยวาจา
ในศาลแขวง ซึ่งกฎหมายกาํหนดใหคดเีลก็ ๆ นอย ๆ พนกังานอยัการอาจฟองดวยวาจาตอศาลแขวงได๑๐ 
ซึ่งการฟองดวยวาจาอยางเดียวนั้นอาจทําใหผูปฏิบัติงานขาดหลักฐานบันทึกทีเ่ปนลายลักษณอักษร 
ทําใหขอเท็จจริงไมชัดเจนและเสี่ยงตอการหลงลืม รวมทัง้ยังสรางความยากลําบากใหกับศาลในการ
พิจารณาคดีดวย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ แมจะเปนการฟองดวยวาจา แตพนกังานอัยการก็จะเขียนฟอง
เปนหนังสือเหมือนคําฟองโดยปกติ แตใชรูปแบบคําฟองที่แตกตางกัน
    นอกจากนี ้ ในระบบกลาวหาที่ใชระบบลูกขุนซึ่งจําเปนตองใชผูพิพากษาที่มิใชผูพิพากษา
อาชพีมาทาํหนาท่ีเปนจาํนวนมากนั้น ก็เกดิปญหาในกระบวนการจดัต้ังผูพิพากษาท่ีตองใชเวลานาน 
รวมทั้งยังสรางความไมสะดวกใหกับผูที่ไมตองการมาเปนลูกขุนดวย เพราะอาจมองวาการมาทําหนาที่
ดังกลาวเปนการเสียเวลาเพราะตองมีภาระในหนาทีก่ารงานของตน หรือไมอยากรับผิดชอบตัดสินคดี
ทั้ง ๆ ที่ตนไมมีความรูดานกฎหมาย เปนตน

  ๕.๒ ขอดีและขอเสียของระบบไตสวน
    แมวาวธิพีจิารณาคดอีาญาในระบบกลาวหาจะมกีารคนหาความจรงิท่ีมปีระสทิธิภาพเพราะ
ปลอยใหคูความทั้งสองไดตอสูคดีกันอยางเต็มที่ แตก็เปนการนําเสนอความจริงเพียงดานเดียว ดังนั้น 
วิธีพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนซึง่มีแนวคิดทีต่ั ้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการ
ที่จะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมนั้น ไดกําหนดให
ศาลมีบทบาทในการถามพยานและคนหาความจริง ดังนั้น ยอมทําใหศาลมีอํานาจไตสวนความจริง
ไดทั้งหมดซึ่งจะเปนผลดีตอการทําความจริงใหปรากฏ 
    แตอยางไรก็ตาม การใหศาลมอีาํนาจไตสวนหรือสามารถคนหาความจริงไดอยางเต็มที ่
ยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา นอกจากนี ้ ในระบบไตสวนที่มีกระบวนการ
พจิารณาดวยลายลักษณอักษร กอ็าจทาํใหเกดิความลาชา และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเบกิความดวยวาจา
ในระบบกลาวหา ซึง่ทําใหศาลสามารถจับพิรุธและตรวจสอบความนาเชื ่อถือได ยอมทําให
การซักถามพยานเพื่อใหไดความจริงมีความชัดแจงยิ่งกวาการใหการเปนลายลักษณอักษร

 ๑๐การฟองคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลแขวงนั้น ในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “ในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได ผูเสียหาย
หรือพนักงานอัยการจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได แตถาจําเลยรองขอหรือศาลเห็นควรจะสั่งใหฟองเปนหนังสือก็ได..” 
แสดงวาการฟองสามารถทําได ๒ วิธี คือ ดวยวาจา หรือเปนหนังสือ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไมมีการฟองคดีดวยวาจาคงใช 
“บันทกึหลกัฐานการฟองดวยวาจา” กลาวคอื โจทกจะทาํคาํฟองดวยวาจาโดยบนัทึกหลกัฐานดงักลาวเปนหนงัสอืมาพรอมเรยีบรอยแลว 
และยื่นตอศาล (ตามตวัอยางคาํฟองคดอีาญาดวยวาจา) แตถงึแมจะเปนคาํฟองดวยวาจา แตกฎหมายมาตรา ๑๙ วรรคสอง ไดกาํหนดให
โจทกบรรยายฟองถึงการกระทําทีอ่างวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสถานที่และอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของ
พอสมควรที่จะทาํใหจาํเลยเขาใจขอหาไดด ีนอกจากนี ้คาํฟองดวยวาจากต็องบรรยายฟองใหครบองคประกอบความผดิดวยตามมาตรา ๑๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชนกัน มิฉะนั้นจะไมเปนคําฟอง หรือเปนฟองเคลือบคุมได.
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๖. การพิจารณาคดีอาญาแบบผสม (Mixed System)
  เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น ตางมีทั้งขอดีและขอเสีย 
กลาวคอื “ระบบไตสวน” ยนือยูบนพืน้ฐานของประโยชนสาธารณะทีใ่หความสาํคญักบัการคุมครองสงัคม 
โดยมุงที่จะดําเนินคดีและนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือเพ่ือปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
ศาลจะฟงขอเทจ็จรงิโดยพิจารณาจากเอกสาร ไมจาํตองฟงคาํโตแยงของผูถกูกลาวหา ดงันัน้ การดาํเนินคดี
เพื่อปราบปรามการกระทําความผิดจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และเอาจริงเอาจัง อยางไรก็ดี การที่
ผูพิพากษามีบทบาทในการคนหาความจริงไดอยางเต็มที่ก็ยอมเปนผลเสียในแงที่เปนการจํากัดสิทธิ
ของผูตองหาทีจ่ะโตแยงขอกลาวหาซึง่ขดัตอหลกัความยตุธิรรมและศาลมคีวามเสีย่งท่ีจะพพิากษา
ลงโทษบุคคลที่มิไดกระทําความผิด
  สําหรับ “ระบบกลาวหา” มีขอดีคือ เปนระบบที่สรางหลักประกันสิทธิใหกับผูถูกดําเนินคดี
อยางเต็มที่ กลาวคือ กระบวนการพิจารณาคดีที่เปดเผยทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการ
ดําเนินคดีของศาลได และการสืบพยานหลักฐานตาง ๆ ของผูกลาวหาจะตองเสนอตอศาลดวยวาจา 
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาตอสูขอกลาวหาไดอิสระอยางเทาเทียมกับผูกลาวหา รวมทั้ง
หลักการแบงแยกอํานาจฟองออกจากอํานาจในการตัดสินคดี ทําใหอคติของศาลในการฟองรอง
และตัดสนิหมดไป อยางไรกด็ ีระบบนีก้ม็ขีอเสยีวา ผูพพิากษาตองวางตวัเปนกลางโดยเครงครดั ในกรณี
ที่มีการกระทําความผิดแตผูเสียหายไมดําเนินการฟองรอง หรือฟองแตไมสามารถหาพยานหลักฐาน
มาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบุคคลใดกระทําความผิดนั้น ๆ กลไกของรัฐไมอาจแสดงบทบาท
เปนตวัแทนสังคมในการฟองรอง หรอืแสวงหาขอเทจ็จรงินอกเหนอืจากท่ีผูกลาวหานาํเสนอในศาล 
สังคมยอมขาดความคุมครองและไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษได
  ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน จึงเปนการนําวิธีปฏิบัติที่ใหผลดีของระบบไตสวน
และระบบกลาวหามาใชรวมกัน และเรียกระบบน้ีวา “การพิจารณาคดีอาญาระบบผสม” โดยประเทศ
ฝรั่งเศสเปนตัวอยางที่มีการนําระบบนี้มาใช ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีอาญา
เพื่อลงโทษผูกระทําความผิด โดยมีพนักงานสอบสวนและอัยการเปนผูสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 
ซึง่แมกฎหมายจะเปดชองใหเอกชนผูเสยีหายเปนผูเริม่คดเีองได แตทกุคดตีองมอียัการเปนตวัแทนสงัคม
เขาเปนคูความดวยเสมอ สําหรับผูพิพากษามีอํานาจคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานดวยตนเอง 
การวนิจิฉยัเพือ่ส่ังคดถีอืการพจิารณาจากเอกสาร และการดําเนนิการพจิารณากเ็ปนการลบั ซึง่ทีก่ลาวมา
จัดอยู ในระบบไตสวนทั้งสิ้น แตการพิจารณาในชั้นตัดสินคดี กฎหมายวางหลักทั่วไปใหศาลใช
วีธีพิจารณาความในระบบกลาวหา โดยเปดโอกาสใหจําเลยมีสิทธิเทาเทียมกับผูกลาวหาในการสืบ
ขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อตอสูขอกลาวหา ขอเท็จจริงที่ศาลจะรับฟงไดตองเปนขอเท็จจริงที่มีการนําสืบ
ดวยวาจาในศาล และการพิจารณาตองกระทําโดยเปดเผย 
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  อยางไรกต็าม ไดมีแนวความเหน็เก่ียวกับการพจิารณาคดอีาญาระบบผสมวา เปนการเปดโอกาส
ใหผูพิพากษาหรือศาลเขามามีบทบาทในการคนหาความจริงมากขึ้นเทานั้น ซึ่งเปนการนําเอาขอดี
ของระบบไตสวนมาใชกบัระบบกลาวหา ดงันั้น ระบบการพจิารณาคดอีาญาโดยทั่วไปจงึมเีพยีง ๒ ระบบ 
คือ ระบบไตสวน และระบบแบบกลาวหา สวนระบบผสมนั้น หมายถึง วิธีพิจารณาที่นําเอาวิธีการ
ดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคนหา
ความจริงในทางพยานหลักฐานเทานั้น

๗. ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย
  จากความเขาใจในระบบกลาวหาและระบบไตสวนท่ีแตกตางกนั จงึทําใหเกดิคาํถามวาวธิพีจิารณา
คดีอาญาของไทยนัน้ใชระบบใด ซึง่ไดมคีวามเขาใจวาศาลไทยใชระบบผสมในการดาํเนนิคดอีาญา แตเมือ่
พจิารณาขอมูลทางประวตัศิาสตรแลวพบวา นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบญัญตัวิิธีพจิารณาความ
มีโทษสาํหรบัใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ และพระราชบญัญติัยกเลกิวิธีพจิารณาจารตีนครบาล ร.ศ. ๑๑๕ 
ประเทศไทยไดยกเลิกระบบไตสวนและมาใชระบบกลาวหาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ๑๑ และเมื่อ
นําหลักเกณฑการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหาตาง ๆ  ดงักลาวขางตน
มาพิจารณาพบวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยนั้นอยูในระบบกลาวหาดวยเหตุผล ดังนี้๑๒

  (๑)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีการแยกอํานาจตัดสินออกจากอํานาจฟองคดีอาญา 
โดยกําหนดอํานาจฟองคดีอาญาใหกับพนักงานสอบสวนและผูเสียหาย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาที่กาํหนดใหพนักงานอยัการและผูเสยีหาย
เปนบุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล๑๓ โดยศาลไทยไมอาจเริ่มคดีเองไดแมเปนผูทราบขอเท็จจริง
นั้น ๆ ดวยตนเองก็ตาม
  (๒)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีคูความที่เปนคูพิพาทกัน ๒ ฝาย คือ ฝายผูกลาวหา 
ไดแก พนักงานอยัการ หรอืผูเสียหาย และฝายผูถกูกลาวหา ไดแก จาํเลย โดยศาลตองวางตวัเปนกลาง
ในการตดัสนิขอพพิาทท้ังสอง ดงัจะเหน็ไดจากประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔๑๔ 
ทีก่ําหนดลําดับการพิจารณาสืบพยานในชัน้ศาลไวเปนลําดับ คือ ลําดับแรกใหโจทกแถลงเปดคดีแลว
จึงนาํพยานเขาสบืกอน จากนัน้ใหจําเลยแถลงเปดคดีแลวจึงนําพยานเขาสืบ ซึง่บทบัญญัติดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการพิจารณาคดีแบบคูพิพาท (Contradictoire) ในศาลไทยไดอยางชัดเจน

 ๑๑อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, หนา ๕๖.
 ๑๒อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๓๘-๑๓๙.
 ๑๓มาตรา ๒๘  บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
   (๑) พนักงานอัยการ
   (๒) ผูเสียหาย.
 ๑๔มาตรา ๑๗๔ กอนนาํพยานเขาสืบ โจทกมีอาํนาจเปดคดเีพื่อใหศาลทราบคดโีจทก คอืแถลงถงึลกัษณะของฟอง อีกท้ังพยาน
หลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
      เม่ือสืบพยานโจทกแลว จาํเลยมอํีานาจเปดคดเีพื่อใหศาลทราบคดจีาํเลย โดยแถลงขอเท็จจรงิหรอืขอกฎหมายซึ่งตั้งใจอางองิ 
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
      เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง...

P73-86.indd  83 3/28/2012  1:04:50 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๘๔

หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

  (๓)  กระบวนพิจารณาในศาลไทยน้ันจะตองกระทําโดยเปดเผย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๗๒ แหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา๑๕ ทีก่าํหนดใหการพจิารณาและสบืพยาน
ในศาลใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย ซึ่งสอดคลองกับระบบกลาวหาที่การดําเนินคดีนั้นตองเปดเผย 
(Publique) เพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบได
  (๔)  การเบกิความในศาลตองกระทําดวยวาจา (Orale) กลาวคอื การเบกิความในศาลตองกระทาํ
ดวยวาจาเปนหลกั โดยศาลอาจเรยีกสาํนวนการสอบสวนจากพนกังานอยัการมาประกอบการพจิารณา
ไดเมื่ออัยการสืบพยานเสร็จแลว ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา๑๖

  อยางไรก็ดี แมวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาก็ตาม แตก็มีขอพิจารณา
ทีน่าสงัเกต ๒ ประการ คอื เรือ่งระบบกลาวหาและระบบไตสวนกบัหลกัคนหาความจรงิ และเรือ่งระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล กลาวคือ๑๗

  ๗.๑ ระบบกลาวหาและระบบไตสวนกับหลักคนหาความจริง 
    “หลักคนหาความจรงิ” (Principe de la recherche de la vérité) นัน้ เปนหลกัสาํคญัของ
การดาํเนนิคดอีาญาในประเทศฝร่ังเศส โดยหลักการดังกลาวถอืวาคดอีาญาเปนเรือ่งของรัฐในการคนหา
ความจริงวามกีารกระทาํความผดิเกดิขึน้หรอืไม และใครเปนผูกระทาํความผดิ ซึง่หลกัคนหาความจรงิน้ี
ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของฝรัง่เศสหลายมาตรา เชน ในระหวางไตสวนคดี
(ซึง่ใชระบบไตสวน) มาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง ไดวางหลักวา “ศาลไตสวนสามารถดําเนินการไดทกุประการ
ในการรวบรวมขอมูลทีศ่าลไตสวนเห็นวามปีระโยชนในการคนหาความจริง” และในระหวางพิจารณาคดี
(ซึ่งใชระบบกลาวหา) ศาลตัดสินคดียังตองทําหนาที่คนหาความจริง โดยศาลจะเปนผูดําเนินคดี
ดวยตนเอง เปนผูสืบพยานโดยสอบปากคําจําเลยและพยานเอง ทนายความของจําเลยจะถามพยานได
ก็ตองถามผานศาลหรือไดรับอนุญาตจากศาลเทานั้น
    เมื่อพิจารณากฎหมายไทยแลว แมวาศาลไทยจะใชระบบกลาวหา แตประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญาของไทยกม็บีทบญัญตัทิีส่อดคลองกบัหลักคนหาความจรงิดงักลาวหลายประการ 
เชน มาตรา ๑๗๔ วรรคสี่ ที่กําหนดใหศาลสามารถสั่งงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ ที่กําหนดใหศาล
ตองฟงพยานจนกวาจะพอใจวาจําเลยทําผิดจริง ในกรณีที่จําเลยรับสารภาพในคดีที่มีโทษจําคุกข้ันตํ่า
ตั้งแต ๕ ปขึ้นไป มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดใหศาลสั่งสืบพยานเพิ่มเติมได ไมวาจะมีคูความรองขอหรือไม 
และในมาตรา ๒๒๙๑๘ ที่กําหนดใหศาลเปนผูสืบพยาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมาตรา ๒๒๙ นี้ 
สอดคลองกบัวธิพีจิารณาในช้ันศาลตัดสนิในประเทศฝร่ังเศสเปนอยางยิง่ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ
ศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน

 ๑๕มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น....
 ๑๖มาตรา ๑๗๕ เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได.
 ๑๗อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๐-๑๔๒.
 ๑๘มาตรา ๒๒๙ ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน.
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    ดังน้ัน แมวาประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาของไทยจะเปดโอกาสใหศาลคนหา
ความจรงิได แตกระบวนการคนหาความจรงิตามหลกัการดงักลาวไมไดเปนเครื่องบงบอกวา ศาลน้ัน ๆ  
ใชระบบไตสวน และจะเขาใจวาการดาํเนินคดอีาญาในศาลไทยเปนระบบผสมกมิ็ได เน่ืองจากศาลไทย
ทําหนาที่ตัดสินแตเพียงอยางเดียว เพราะไมมีศาลไตสวนมูลฟองเหมือนศาลของประเทศฝรั่งเศส 
และการไตสวนมูลฟองในคดีทีร่าษฎรเปนโจทกในศาลไทยก็มิไดมีลักษณะการทํางานเหมือนเชน
ศาลไตสวนของฝรั่งเศสดวย เพราะศาลไตสวนของฝรั่งเศสทาํหนาท่ีรวบรวมพยานหลกัฐานเองหรอืสั่งการ
ใหพนักงานเจาหนาทีไ่ปรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ศาลไตสวนเห็นสมควร เพราะฉะนั้น จึงกลาว
ไดวาศาลไทยใชระบบกลาวหา คือ ใชการพิจารณาโดยเปดเผย ดวยวาจา และมีการดําเนินคดี
แบบคูพิพาท โดยกฎหมายไดใหอํานาจศาลเพ่ิมเติมในการคนหาความจรงิตามหลกัคนหาความจรงิ

  ๗.๒  ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล
    การดําเนนิคดีอาญาในชั้นกอนฟองของประเทศฝร่ังเศสน้ัน ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และศาลไตสวน จดัอยูในระบบไตสวน กลาวคอื มีการดาํเนนิการเปนการลบั (secrète) 
ดําเนนิคดดีวยสาํนวนเปนลายลกัษณอักษร (écrite) และไมมลีกัษณะเปนคูพพิาท (non contradictoire) 
ซึ่งเมื่อคดีมีมูล อัยการจะสงฟองศาล กระบวนการในชั้นศาลตัดสินจึงจะเปนระบบกลาวหา
    การดําเนนิคดีในช้ันกอนฟองของไทยกอ็ยูในระบบไตสวนเชนเดยีวกนั โดยพนกังานสอบสวน
สามารถเริ่มสอบสวนคดีไดโดยไมจําเปนตองมีผูเสียหายมากลาวหา ตัวอยางเชน ในคดีฆาตกรรม
ทีผู่เสยีหายถูกฆาตาย พนกังานสอบสวนสามารถเริม่สอบสวนไดโดยไมจําตองมผีูใดมารองทกุข และ
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหามูลความผิดก็เปนหนาทีข่องผูมีอํานาจสอบสวนมิใชหนาที่ของ
ผูเสียหายหรือผูรองทุกข รวมทั้งความสัมพันธในชั้นสอบสวนจะมีเพียงพนักงานสอบสวนกับผูตองหา
จงึไมใชการดาํเนนิคดแีบบคูพพิาท นอกจากน้ี การสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ตองทําลงในสาํนวน
การสอบสวนที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษร ตลอดจนการสอบสวนก็จะดําเนินการเปนการลับดวย 

้  ไ ใ  
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ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหพยานหลักฐานสูญหายหรือถูกขมขู๑๙ ซึ่งเมื่อมีการฟองคดีอาญาตอศาลแลว 
กระบวนการในชั้นศาลของไทยจึงเปนลักษณะของระบบกลาวหาที่จะตองพิจารณาโดยเปดเผย
ดวยวาจา และพิจารณาแบบคูพิพาท
   ดังน้ัน หากพิจารณาถึงวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยท้ังระบบแลว ตั้งแตชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล อาจกลาวไดวาประเทศไทยใชระบบไตสวนในช้ันกอนศาล 
และใชระบบกลาวหาในชั้นศาล มิใชระบบผสมอยางที่เขาใจโดยทั่วไป

๘. บทสงทาย
  เปนที่ยอมรับวากฎหมายวิธีพิจารณาความในปจจุบันท่ัวโลกน้ันมิไดใชระบบใดท้ังหมด
เพยีงระบบเดียว แตจะเปนการผสมผสานท้ังระบบกลาวหาและระบบไตสวน ซึง่ขึน้อยูกบัพืน้ฐานเดมิ
ของแตละประเทศดวยวาเปนระบบใดมากกวา โดยประเทศในภาคพ้ืนยุโรปและประเทศในกลุมซวีลิลอว 
(Civil law) เชน ประเทศฝรัง่เศส และประเทศเยอรมนั ซึง่เนนไปในทางระบบไตสวนกจ็ะกําหนดบทบาท
ใหแกศาลในการคนหาความจริงได ในขณะที่ประเทศในกลุมคอมมอนลอว (Commom law) เชน 
ประเทศอังกฤษ ซึง่เนนไปในทางระบบกลาวหา ศาลก็จะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหโจทกจาํเลยสูกนั
ทางพยานหลักฐาน  
  สาํหรบัประเทศไทยซ่ึงแมจะเปนประเทศในกลุมกฎหมายซวีลิลอว และมหีลกัคนหาความจรงิปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มาตั้งแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ. ๒๔๗๘๒๐ ก็ตาม แตเนื่องจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกลาวหาแบบประเทศในกลุม
กฎหมายคอมมอนลอว ดังน้ัน ในทางปฏิบัติศาลไทยจึงไมใชหลักคนหาความจริงในคดีอาญา 
แตจะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหคูความไดสูกันทางพยานหลักฐานอยางเต็มที่ 
  อนึง่ สาํหรบัความเขาใจทีว่าหลกัการพจิารณาคดีอาญาของไทยเปนระบบผสมหรือไมนัน้ เมือ่พจิารณา
ขอมูลทางประวัตศิาสตรประกอบกับเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน คงไดคาํตอบวาศาลไทยไมไดใชระบบผสม
เหมือนเชนศาลของประเทศฝรั่งเศส เน่ืองจากระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีศาล
ไตสวน และศาลตัดสิน ซึ่งทั้งสองศาลไดใชระบบที่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อประเทศไทยมีศาลตัดสินคดี
แตเพยีงอยางเดยีว ศาลไทยจงึใชระบบกลาวหาเพยีงแตกฎหมายไดใหอาํนาจศาลในการคนหาความจรงิ
เพิ่มขึ้นเทานั้น แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาวิธีพิจารณาคดีอาญาตั้งแตชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาล 
อาจกลาวไดวาการดาํเนนิคดีในช้ันสอบสวนของไทยน้ันเปนระบบไตสวน สวนการดาํเนินคดใีนชัน้ศาล
เปนระบบกลาวหา ซึง่ผูเขยีนมีความเหน็วา ไมวาวิธพีจิารณาคดอีาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาหรือระบบ
ไตสวนในการดาํเนนิคดีกต็าม ศาลกต็องปฏบิตัติาม “หลกัการฟงความทกุฝาย” กลาวคือ ตองเปดโอกาส
ใหคูความแตละฝายไดทราบถึงขออางขอเถียงของอีกฝายหน่ึง และใหคูความแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนเพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางและหรือหักลางขอเท็จจริงที่อีกฝายหนึ่งกลาวอาง. 

 ๑๙อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไทยนิยมแถลงขาวเมื่อเริ่มจับผูตองหา และแถลงความคืบหนาของคดี รวมทั้ง
เปดเผยพยานหลกัฐานตาง ๆ  ใหสาธารณชนรบัทราบ ซึง่เปนวธิกีารเปดเผยในระบบกลาวหาทีไ่มควรนาํมาใชในชัน้สอบสวน เพราะอาจ
ทําใหรูปคดีในชั้นสอบสวนเสียหาย หรือพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือถูกขมขูได.
 ๒๐อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๕.
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 หากจะกลาวถึงเปาหมายหลักของการกอตั้งอาเซียนนั้นก็คือ การรักษาสันติภาพ ความมั่นคง 
และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น การดําเนินการที่จะใหบรรลุถึงเปาหมาย
ดังกลาวท่ีสําคญัประการหนึ่งคอื กลไกการระงบัขอพพิาทโดยสนัตวิธิี หรอืท่ีเรยีกวา “การแกไขปญหา
โดยสันติวิธี” อันเปนวิธีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันพัฒนากลไกระงับขอพิพาทขึ้นหลายกลไก จนมาถึงการจัดทํา 
“กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) ซึ่งมีผลบังคับใชเมือ่วันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ
เปรียบเสมือนธรรมนูญทีว่างกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกร โดยกฎบัตรอาเซียนนั้น
มีบทบัญญัติวาดวย “กลไกในการระงับขอพิพาท” บัญญัติไวในหมวดที่ ๘ วาดวยการระงับขอพิพาท 
(Settlement of Disputes) ตั้งแตขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๘ โดยหมวดที่ ๘ ของกฎบัตรอาเซียน ไดระบุ
กลไกการระงับขอพิพาทไวในขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ดังนี้

 ขอ ๒๔ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา
 “๑. ใหระงับขอพิพาทที ่เกี ่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไกและขั ้นตอน
การดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้น ๆ 
  ๒. ใหระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยสันติ
ตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎการดําเนินงาน
ของสนธิสัญญาดังกลาว
  ๓. ในกรณีมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนเปนการเฉพาะใหระงบัขอพพิาทท่ีเก่ียวของกับการตคีวาม
หรอืการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธสีารวาดวยกลไกระงบัขอพิพาทของอาเซียน”

    ๑จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร.

กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตาม

ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน๑
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จุลนิติ

 ขอ ๒๕ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา 
 “ในกรณมีไิดกาํหนดไวเปนอยางอืน่เปนการเฉพาะ ใหมกีารจดัต้ังกลไกระงบัขอพพิาททีเ่หมาะสม 
รวมถงึการอนุญาโตตลุาการ สาํหรบัขอพพิาทท่ีเก่ียวของกบัการตคีวามหรือการใชกฎบตัรน้ี และตราสาร
อาเซียนอื่น ๆ”  โดยขอ ๒๕ นี้ ไดนํามาสูการจัดทําพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาท
 จะพิจารณาเห็นไดวา “กลไกในการระงับขอพิพาทของอาเซียน” นั้นแบงออกไดเปน ๓ กลไก
ดวยกันคือ
 ๑. กลไกการระงบัขอพพิาทตามสนธสิญัญามติรภาพและความรวมมอืแหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia เรียกโดยยอวา TAC)
 ๒. กลไกการระงบัขอพพิาทตามพธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาทของอาเซยีน (ดานเศรษฐกจิ) 
(ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism เรยีกโดยยอวา EDSM)
 ๓. กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท 
(Protocol to the ASEAN charter on Dispute Settlement Mechanisms เรียกโดยยอวา DSMP)

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายอาเซียน และสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคม ในการสรางประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑที่ชัดเจน โดยมีประชาชน
เปนศนูยกลาง ทัง้นี ้เพือ่เตรยีมความพรอมสาํหรบัการเขาสูการเปนประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาในหัวขอ 
เรือ่ง “กลไกระงับขอพพิาทของอาเซียน และกฎสําหรบัการเสนอเร่ืองการไมปฏบิตัติามใหทีป่ระชุม
สดุยอดอาเซียนตัดสนิ” ขึน้ เมือ่วนัองัคารท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ทีผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด 
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ผูสื่อขาว และประชาชนผูสนใจ ไดเขารวมการสัมมนา 
 โดยการสัมมนาในคร้ังนี ้ทางวิทยากรผูทรงคุณวฒุไิดใหขอมลูขอเทจ็จริงอนัเปนประโยชน รวมท้ัง
ไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผูเขารวมการสัมมนาอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้

 ดร. พรชยั ดานววิฒัน  รองอธบิดกีรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวถึงความเปนมา
ของกระบวนการจัดทํา “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” (Protocol to 
the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms หรือ DSMP) วา ภายหลังจาก
การลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนําอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศ
สงิคโปร เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ ไดมกีารจดัตัง้ “คณะผูเชีย่วชาญดานกฎหมายระดบัสงูวาดวย
กฎบัตรอาเซียน” (The High Level Legal Experts Group on Follow-Up to the ASEAN 
Charter หรือ HLEG) ขึ้น เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือ
นติฐิานะของอาเซียน เรือ่งกลไกในการระงับขอพพิาท และประเด็นทางกฎหมายอ่ืน ๆ ภายใตกฎบัตรฯ 
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โดยในการประชุมคณะผู เชี ่ยวชาญดานกฎหมาย
ระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน หรือ HLEG ระหวาง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น๒ ไดมีการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
ตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกบัหนาท่ีความรบัผดิชอบของ HLEG 
ไดแก “ความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ของอาเซยีน” (Agreement on the Privileges and 
Immunities of ASEAN) รวมทัง้ “พิธีสารกฎบัตร
อาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” ซึ่งเปนเอกสาร
ทางกฎหมายในเรื ่องกลไกระงับขอพิพาทขึ ้นดวย 
โดยพธิสีารกฎบัตรอาเซยีนวาดวยกลไกระงบัขอพิพาท
ซ่ึงไดจัดทาํข้ึนตามขอ ๒๕ ของกฎบตัรอาเซยีนนั้น ไดมกีารลงนามแลวเมื่อวนัท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 สําหรับรายละเอียดของพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาทนั้น
 ตามขอ ๒ ของพิธีสารฯ๓ ไดกําหนดใหใชพิธีสารฯ กับขอพิพาทซึ่งเกี่ยวของกับการตีความ
และการใชตราสาร ดังนี้
 (๑) กฎบัตรอาเซียน
 (๒) ตราสารอาเซียนอื่น ๆ ยกเวนกรณีกําหนดไวเปนอยางอื่น
 (๓) ตราสารอาเซียน ซึ่งมีการระบุใหใชพิธีสารฯ ในการระงับขอพิพาทของตราสารดังกลาว 

 โดยพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) ประกอบดวยเอกสารแนบทาย 
(Annex) จํานวน ๖ ฉบับ ไดแก
 ฉบบัที่ ๑ กฎวาดวยการใชคนกลางที่นาเชื่อถอื (Rules of Good Off ices) เอกสารแนบทายฉบบันี้
เปนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ทีจ่ะชวยอํานวยความสะดวกในการเจรจาระหวางประเทศคูกรณ ี
เชน การชวยโทรศพัทประสานงาน หรอืการจัดหาสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการเจรจา เปนตน
 ฉบับที่ ๒ กฎวาดวยการไกลเกลี่ย (Rules of Mediation) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย และวิธีการไกลเกลี่ย ซึ่งอาจจะเปนการพบหารือกับประเทศ
คูกรณีทั้งสองโดยพรอมกัน หรือพบแยกกันเพื่อชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได
 ๒คณะผูแทนของประเทศไทยคือ นายวศิน ธีรเวชญาณ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต อดีต
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (เจบีซี)
ไดรับเลือกเปนประธาน HLEG และ ดร. ธเนศ สุจารีกุล ปจจุบันดํารงตําแหนงผู อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน ; วารสาร
จุลนิติ ปที่ ๘ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๘๘).
 ๓“Article 2 Scope and Application
    ๑. This Protocol shall apply to disputes which concern the interpretation or application of: 
       (a) the ASEAN Charter; 
     (b) other ASEAN instruments unless specif ic means of settling such disputes have already been provided for; or 
     (c) other ASEAN instruments which expressly provide that this Protocol or part of this Protocol 
shall apply…..” 
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 ฉบับที่ ๓ กฎวาดวยการประนีประนอม (Rules of Conciliation) เอกสารแนบทายฉบับน้ี
กําหนดใหประเทศคูกรณีตองจัดทําคําชี้แจงใหแกผูทําหนาที่ประนีประนอม และกําหนดใหผูทําหนาที่
ประนีประนอมซึ่งโดยปกติจะมีเพียง ๑ คน ดําเนินการจัดทําขอเสนอสําหรับการระงับขอพิพาท 
 ฉบับที่ ๔ กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการ (Rules of Arbitration) เอกสารแนบทายฉบับน้ี
กาํหนดใหคาํตดัสนิของอนญุาโตตลุาการเปนทีส่ดุและผกูพนัคูกรณ ีรวมทัง้กาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั
จาํนวนและท่ีมาของอนญุาโตตลุาการทีจ่ะมาทาํหนาที ่รวมทัง้กรอบระยะเวลาในการดําเนินการตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ เปนตน
 ฉบับที่ ๕ กฎสําหรับการเสนอขอพิพาทท่ีมิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน 
(Rules for Reference of Unresolved Disputes to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบบันี้
กําหนดใหประเทศคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งเสนอ “ขอพิพาทที่มิอาจระงับได” (Unresolved Dispute) 
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) พิจารณาเพ่ือตัดสิน โดยใหแจงผาน “คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน” (ASEAN Coordinating Council) หรือ ACC ซึ่ง ACC ตองจัดทํารายงาน
พรอมเสนอเรือ่งตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนภายใน ๙๐ วนัภายหลงัจากไดพยายามชวยประเทศคูกรณี
หาทางออกแลว
 ฉบับที่ ๖ กฎสําหรับการเสนอเร่ืองการไมปฏิบตัติามใหทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียนตัดสนิ (Rules 
for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนดให
ฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตาม (Non-Compliance) อาจเสนอเร่ืองใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวตอไป
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สําหรับเนื้อหาของพิธีสารฯ ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ การมุงสงเสริมใหรัฐคูกรณีระงับขอพิพาท
โดยวิธ ี“ปรึกษาหารอื” (Consultation) เปนอนัดับแรก ทัง้นี ้หากไมประสบความสาํเรจ็กอ็าจใชวธิ ี
“อนุญาโตตุลาการ” ก็ได แตอยางไรก็ตาม หากรัฐคูกรณีฝายหนึ่งปฏิเสธไมยอมใชวิธีอนุญาโตตุลาการ 
พิธีสารฯ ก็ไดกําหนดใหสิทธิแกรัฐอีกฝายในการยื่นเรื่องขอให “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน” 
(ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ตัดสินวาจะใหรัฐคูกรณีใชวิธีใดในการระงับขอพิพาท๔

 โดยนอกจากการระงบัขอพพิาทดวยวิธีปรกึษาหารอืแลว พธีิสารฯ ยังไดกําหนดวิธีระงบัขอพพิาท
อืน่ ๆ  ไว ไดแก การใชคนกลางที่นาเชื่อถอื (Good Off ices) การไกลเกลี่ย (Mediation) การประนปีระนอม 
(Conciliation) และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration) ซึง่รฐัคูกรณสีามารถท่ีจะเลือกใชวธิกีารระงับ
ขอพิพาทดวยวธิใีดวธิหีนึ่งตามพิธสีารนี้ไดทุกเมื่อแทนวธิกีารระงบัขอพิพาทท่ีระบไุวในตราสารกไ็ด 
โดยการทําความตกลงกัน
 อน่ึง ในพธิสีารฯ ยังกาํหนดถึง “ขอพิพาทท่ีมอิาจระงับได” (Unresolved Disputes) ซึ่งไดแก
ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
 (๑)  ขอพพิาทที่เกดิจากกรณท่ีีคูกรณไีมปฏบิตัติามคาํวนิจิฉยัของคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน (ACC)
 (๒) ขอพพิาทที่เกดิจากกรณีท่ีคูกรณไีดปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน 
(ACC) แลว แตยังไมสามารถระงับขอพิพาทได
 (๓) ขอพพิาทที่เกดิจากกรณท่ีีคณะมนตรปีระสานงานอาเซียน (ACC) ไมสามารถตกลงกนัไดวา
จะใหรัฐคูกรณีใชวิธีระงับขอพิพาทดวยวิธีใด 
 (๔) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีทีคู่ กรณีเห็นพองตรงกันวากลไกในการระงับขอพิพาทภายใต
พิธีสารฯ ที่ทั้งสองฝายไดเลือกใชนั้น ไมสามารถนําไปสูทางออกหรือบรรลุผลสําเร็จได

 ๔กระบวนการในการระงับขอพิพาท ตามพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) แบงออกเปน ๓ ข้ันตอน ดังน้ี
  ขัน้ตอนที่ ๑ การรองขอเพือ่ปรึกษาหารือ (Consultation) การกําหนดใหคูกรณีตองดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการ
เบือ้งตนกอนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดระงับขอพิพาทกันเองเสียกอน และไมตองการใหตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการเสมอไป ซึ่งหากคูกรณีสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตกลงกันเองไดแลว ขอพิพาทก็สามารถระงับลงไดโดยไมตอง
เขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ 
  โดยคําขอหารือนั้นกําหนดใหตองรองขอภายใน ๓๐ วัน ซึ่งฝายที่ถูกหารือหากรับคํารองขอแลวจะตองตอบรับคํารองขอนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และตองจัดใหมีการหารือภายใน ๖๐ วัน หากฝายที่ถูกหารือไมตอบรับ หรือตอบรับแตไมมา
หารือภายในกําหนดระยะเวลา หรือหารือแลวแตไมสามารถตกลงกันได ประเทศที่ขอหารือสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการ
ในขั้นตอนที่ ๒ ไดตอไป
  ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการคือ ใหแจงคํารองขอไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยฝายที่
ไดรับคํารองขอจะตองตอบรับภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ (อาจขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน) หากตอบรับคําขอ
ก็ใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการและตองปฏิบัติตามขอตกลงทีไ่ดมีการตัดสินไปแลวนั้น แตถาไมตอบรับคําขอหรือ
ไมสามารถตกลงกันได คูกรณีฝายแรกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการในขั้นตอนที่ ๓ ไดตอไป
  ขั้นตอนที่ ๓ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน (ขอ ๘ แหงกฎบัตรอาเซียน) วิธีการคือ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
อาจพิจารณาสั่งการใหมีการระงับขอพิพาทโดยการใชคนกลางที่นาเชื่อถือ การไกลเกลี่ย การประนีประนอม หรือการอนุญาโตตุลาการ 
ซึ่งอาจจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได โดยแจงใหคูกรณีทราบภายใน ๔๕ วัน แตอาจขอขยายเวลาออกไดอีก
ไมเกิน ๓๐ วัน (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๙๐).
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 โดยเม่ือเกิด “ขอพพิาทท่ีมอิาจระงับได” ตามกรณีตาง ๆ  ดงักลาวน้ัน ขอ ๙ ของพิธสีารฯ ไดกาํหนด
ใหดําเนินการตามบทบัญญัติในขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน๕ กลาวคือ รัฐคูกรณีสามารถนําเรื่องเสนอ
ตอทีป่ระชุมสดุยอดอาเซียนเพ่ือพจิารณาตัดสนิ ซึง่หลกัเกณฑในการดําเนนิการปรากฏตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบทายฉบับที่ ๕ วาดวยกฎสําหรับการเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ดังกลาวขางตน

 สําหรับ “การปฏิบัติตามผลของการใชกลไกในการระงับขอพิพาท” ตามขอ ๑๖ ของพิธีสารฯ 
ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ “เลขาธิการอาเซียน” ที่จะตองรายงานสถานะและติดตามผลของการ
ระงบัขอพพิาทวาไดมกีารปฏบิตัติามทีต่กลงกนัไวหรอืไม ซึง่หนาทีด่งักลาวนี ้ตรงกบับทบญัญตัใินขอ ๒๗ 
วรรคหน่ึง๖ ของกฎบัตรอาเซียน ทีก่าํหนดให “เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานกัเลขาธิการ
อาเซียน หรือองคกรอาเซียนอื่น ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย 
ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน และเสนอรายงานไปยัง
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”

 สวน “การไมปฏบิตัติามผลของการใชกลไกในการระงบัขอพพิาท” นัน้ ตามขอ ๒๗ วรรคสอง๗ 
ของกฎบตัรอาเซยีน กาํหนดใหรฐัสมาชกิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการไมปฏบิตัติามผลการวนิจิฉยั ขอเสนอแนะ 
หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน มีสิทธิรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซยีนเพือ่ตดัสนิได โดยหลกัเกณฑในการเสนอเรือ่งน้ันจะเปนไปตามรายละเอยีดใน “เอกสารแนบทาย
ฉบบัที ่๖ วาดวยกฎสาํหรบัการเสนอเรือ่งการไมปฏบิตัติามใหทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนตดัสนิ” ดงันี้

 -  ประเทศสมาชิกทีไ่ดรบัผลกระทบจากการไมปฏิบตัติามคําวนิจิฉยัของอนุญาโตตุลาการ หรอืผล
การระงับขอพิพาทดวยกลไกอื่น ๆ ภายใตพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) 
สามารถรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยแจงผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)

 -  เมือ่ไดรบัขอรองเรียน ให ACC แจงเร่ืองดังกลาวใหประเทศสมาชิกอืน่ซึง่เปนคูกรณีในขอพพิาท
ดังกลาวทราบทั้งหมด

 - กอนทีจ่ะสงเรือ่งใหทีป่ระชมุสดุยอดอาเซียนพจิารณาตัดสนิ ให ACC พยายามชวยใหประเทศ
คูกรณีไดมีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกและใหเกิดการปฏิบัติตามเสียกอน ทั้งน้ีเพื่อไมตอง
เสนอเรื่องตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดย ACC อาจมอบหมายใหประธาน ACC หรือบุคคลอื่น
ชวยประเทศคูกรณีในการหาทางออกก็ได

 ๕ขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน กําหนดวา ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญัติกอนหนานี้ในหมวดนี้แลว 
ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน.
 ๖“The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or any other designated ASEAN body, 
shall monitor the compliance with the f indings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute 
settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit”.
 ๗“Any Member State affected by non-compliance with the f indings, recommendations or decisions resulting
from an ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision”.
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 - ประเทศผูรองเรียนสามารถแจงขอถอนขอรองเรียนไดทุกเมื่อ รวมทัง้ในกรณีทีพ่อใจกับผล
ของการปรึกษาหารือดวย โดยใหแจงความจํานงขอถอนขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร

 - ให ACC เสนอขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามตอทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หรือตามกรอบระยะเวลาที่คูกรณีตกลงกัน และ ACC 
ตองจดัทาํรายงานเสนอพรอมไปดวย โดยระบรุายละเอยีดเก่ียวกบัผลของการระงับขอพพิาทที่ไมไดรบั
การปฏบิตัติาม คาํชี้แจงของคูกรณี รวมท้ังการดาํเนนิการท่ีผานมาเพื่อปฏบิตัติาม ตลอดจนการดาํเนินการ
ของ ACC เพื่อชวยใหคูกรณีไดปรึกษาหารือ

 อยางไรกต็าม สําหรบัสถานะการจัดทํา “พธีิสารของกฎบตัรอาเซยีนวาดวยกลไกระงบัขอพพิาท” 
(Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) หรือ DSMP นั้น 
ขณะนี้อยูระหวางรอการรบัรอง “เอกสารแนบทายฉบบัท่ี ๖ กฎสาํหรบัการเสนอเรือ่งการไมปฏบิตัติาม
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน” (Rules for Reference of Non-Compliane to the ASEAN 
Summit) ดงักลาวขางตน ซึง่คาดวาจะมกีารลงนามในการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๒๐ ระหวาง
วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเมื่อจัดทําเอกสารแนบทายฉบับที ่ ๖ เสร็จสิ้น พิธีสาร DSMP 
(ซึง่ประกอบดวยเอกสารแนบทายจาํนวน ๖ ฉบบั) กจ็ะเสรจ็สมบรูณ แลวจะเขาสูขัน้ตอนการใหสตัยาบนั
โดยประเทศสมาชิก เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนใหสัตยาบันจนครบทั้ง ๑๐ ประเทศ พิธีสาร DSMP 
จึงจะเริ่มมีผลบังคับใช

 นายโสรัจ สุขถาวร นักการทูตชํานาญการ 
กองอาเซียน ๑ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
ไดกลาวถึง “สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” วา กลไกการระงับ
ขอพิพาทตามสนธสิญัญามติรภาพและความรวมมอื
แหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia เรยีกโดยยอวา 
TAC) เปนกลไกระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับ
การตคีวามหรอืการใชตราสารอาเซยีนใด ๆ  โดยกําหนด
ใหดาํเนนิการระงบัขอพพิาทตามกลไกท่ีกาํหนดไวในสนธสิญัญาฯ ดงักลาว ซึง่โดยทัว่ไปแลวจะใชสําหรับ
การระงับขอขัดแยงทางการเมืองเปนหลัก
 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามสนธิสัญญา TAC เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ ซึ่งถือเปน
สนธิสัญญาฉบับแรกของอาเซียนที่ไดจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกขึ้น โดยหลักการ
ในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคตามสนธิสัญญา TAC คือ การเคารพในอํานาจอธิปไตย 
ความเสมอภาค และบูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกิจการภายใน การแกไขปญหาโดย
สันตวิิธี และการไมใชหรอืขูวาจะใชกาํลงั รวมทั้งการสงเสรมิความรวมมือระหวางกนั ตลอดจนกาํหนด
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มาตรการเกี่ยวกับแนวทางในการยุติขอพิพาทโดยสันติวิธี โดยระบุใหรัฐสมาชิกตองระงับขอพิพาท
อยางฉนัทมติรผานการเจรจาตกลงกัน แตหากไมสามารถเจรจาตกลงกันได รฐัสมาชกิคูกรณอีาจรวมกนั
ยืน่ขอให “คณะมนตรีของสภาสูง” หรอื “อคัรมนตรี” (High Council) ซึง่ประกอบดวย ผูแทนระดบั
รัฐมนตรีของรัฐภาคีของ TAC ทั้งหมด พิจารณาเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับ
ขอพพิาท โดยคณะมนตรขีองสภาสงูอาจเสนอตวัทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนคนกลางทีน่าเชือ่ถอื (good off ices) 
ประนีประนอม (mediation) ไตสวน (inquiry) หรือไกลเกล่ีย (conciliation) เองก็ได แตอยางไรก็ตาม 
จนถึงปจจุบัน ยังไมเคยมีความขัดแยงจนถึงกับตองตั้งคณะมนตรีของสภาสูงหรืออัครมนตรีดังกลาว

 ปจจุบัน นอกจากรัฐสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศของอาเซียนแลว ยังมีประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC จํานวน ๑๘ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 
บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต๘ ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุน มองโกเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ตุรกี 
แคนาดา เกาหลีเหนือ๙ รัสเซีย ศรีลังกา ติมอรเลสเต และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเมื่อไดมีการลงนาม
ในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา TAC ฉบับที่ ๓ แลว สหภาพยุโรป (EU) ก็สามารถเขารวมเปนภาคี
ของสนธิสญัญาไดเชนเดียวกัน โดยขณะน้ีอยูระหวางรอใหพธิสีารแนบทายฯ ฉบบัดงักลาวมีผลบังคบัใช 
อันจะเปนการชวยเสริมสรางความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นตอไป 
ทั้งนี้ อาเซียนไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาประเทศท่ีจะเขาเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC ดวย 
โดยจะคํานึงถึงปจจัยดังนี้
  (๑) ความสาํคัญในฐานะเปนประเทศคูเจรจากับอาเซียน 
 (๒) เปนประเทศมหาอํานาจในการสงเสริมหรือสรางความสงบและความมั่นคงตอภูมิภาคได 
 (๓) ความสําคัญในการทํางานรวมกับประเทศภาคีอื่น ๆ ในการสรางความสงบและสันติภาพ
ในภูมิภาค รวมทั้งการสรางประชาคมดวย
 อนึ่ง สนธิสัญญา TAC มีพิธีสารแกไขเพิ่มเติมแนบทาย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
 ฉบับที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แกไขเพ่ิมเติมเพื่อเปดโอกาสใหรัฐนอกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได๑๑

 ฉบับที่ ๒๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดใหการภาคยานุวัติโดยรัฐ
อื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นจะตองไดรับความยินยอมจากทุกประเทศสมาชิก 
 ฉบับที่ ๓๑๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหองคการระดับภูมิภาคซ่ึงมี
สมาชิกเปนรัฐอธิปไตยสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได

 ๘เกาหลีใต (South Korea) หรือสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea).
 ๙เกาหลีเหนือ (North Korea) หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea).
 ๑๐Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Philippines, 15 December 1987.
 ๑๑ภาคยานุวัต ิ หมายถึง การใหความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไปแลว 
(ที่มา : หนังสือคําศัพท-คํายอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th).
 ๑๒Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Manila, Philippines, 
25 July 1998.
 ๑๓2010 Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Signed in Hanoi, 
Viet Nam on 23 July 2010. 
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 นายรัชวัชญ ปยะปราโมทย นกัวิชาการ
พาณิชยเชีย่วชาญ กระทรวงพาณิชย ไดให
ขอมูลเกี่ยวกบั “พธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาท
ของอาเซียน” วา กลไกการระงับขอพิพาท
ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของ
อาเซยีน (ASEAN Protocol on Enhanced 
Dispute Settlement Mechanism เรียก
โดยยอวา EDSM) เปนกลไกระงับขอพิพาท
ท่ีเกี่ยวของกบัการตคีวามหรอืการใชความตกลงทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกที่กําหนดไวในพิธีสารฯ ดังนั้น พิธีสารดังกลาวจึงเปนสนธิสัญญาที่กําหนดกลไกในการระงับ
ขอพิพาททางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
 พิธีสาร EDSM ไดจัดทําขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ทัง้นี้เพื่อทดแทนพิธีสารวาดวย
การระงับขอพิพาทฉบับเกาในป พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) ซึ่งสาระสําคัญของพิธีสาร EDSM คือ 
การจัดต้ัง “คณะพิจารณา” (Panels) และ “องคกรอทุธรณ” (Appellate Body) เพื่อใหสอดคลอง
กับกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO) โดยแนวทางในการสนับสนุนให
รฐัสมาชิกระงบัขอพพิาทระหวางกนัไดคอื การกาํหนดใหใชวธิปีรกึษาหารอื การใชคนกลางที่นาเชื่อถอื 
การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย กอนทีจ่ะเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาทอยางเปนทางการ
ของคณะพิจารณาและองคกรอทุธรณ ซึ่งหากมาสูขั้นตอนของคณะพิจารณาหรือองคกรอุทธรณแลว 
เม่ือมขีอตดัสนิหรอืขอเสนอแนะเปนประการใดรฐัสมาชกิจะตองปฏบิตัติามขอตดัสนิหรอืขอเสนอแนะ
นั้น แตหากไมปฏิบัติตาม รัฐที่เปนฝายเสียหายอาจขอใหมีการชดใชคาเสียหาย หรือตอบโตโดยขอให
ระงับการใหสิทธิพิเศษทางการคากับรฐัคูกรณีของตน หรืออาจกําหนดใหมีฝายที่สาม (Third Party) 
ซึ่งไดแกประเทศที่ไมใชคูกรณีแตมีผลประโยชนรวมกันเขารวมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบักรณดีงักลาว
ก็ได

 สรุป จากผลการสมัมนาในครั้งน้ีผูเขยีนมคีวามเหน็วา “กลไกในการระงบัขอพพิาทของอาเซียน” 
ทั้ง ๓ กลไก อันประกอบดวย กลไกการระงับขอพิพาทตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท
ของอาเซียน (EDSM) และกลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไก
ระงับขอพิพาท (DSMP) นั้น มีความสอดคลองกบัประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก (Pillars) กลาวคือ 
เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม 
โดยกลไกที่กําหนดไวในสนธิสัญญาหรือพิธีสารแตละฉบับสามารถนํามาใชดําเนินการระงับขอพิพาท
ที่เกิดขึ้นในแตละเรื่องตามเสาหลักไดอยางชัดเจน แตถึงอยางไรก็ดีมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 กลไกการระงับขอพิพาทตาม “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” หรือ 
DSMP ซึง่กาํหนดขัน้ตอนใหตองรองขอเพือ่ “ปรกึษาหารอื” เปนการเบือ้งตนกอน แตหากปรกึษาหารอื
แลวไมสามารถตกลงกันไดจงึสามารถนําเร่ืองเขาสูกระบวนการ “อนญุาโตตุลาการ” และเม่ือไมสามารถ
ตกลงกันไดอีกจึงสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการของ “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน” หรือ ACC 
เพือ่พจิารณาสัง่การใหมกีารระงบัขอพพิาทโดยการใชคนกลางทีน่าเชือ่ถอื การไกลเกลีย่ การประนปีระนอม 
หรอืการอนญุาโตตลุาการ ซึง่จะเลอืกใชวธิใีดวธิหีนึง่หรอืหลายวธิปีระกอบกนัและรฐัสมาชกิทีเ่ปนคูกรณี
ในขอพิพาทจะตกลงกันเม่ือใดก็ไดที่จะใชกระบวนการระงับขอพิพาทตามท่ีคณะมนตรีฯ สั่งการ นั้น 
ในทางปฏบิตั ิคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีนซึง่ประกอบดวยรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะประชุมรวมกันเพียงปละ ๒ ครั้ง ซึ่งการที่จะใหรัฐมนตรีตางประเทศ
ทัง้ ๑๐ ประเทศมาประชุมรวมกนัอยางพรอมเพรยีงนัน้เปนไปไดคอนขางยาก ประกอบกบัในการหาฉันทามติ
ของท่ีประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปก็สงผลตออํานาจส่ังการดวย ดังนั้น 
จึงทําใหขอพิพาทไมอาจระงับลงไดโดยขั้นตอนนี้ 

 แตอยางไรก็ตาม เม่ือไมสามารถระงับขอพิพาท
ตามข้ันตอนดงักลาวได จงึเปน “ขอพพิาททีม่อิาจระงบัได” 
(Unresolved Disputes) ซึง่ขอ ๙ ของพธิสีารฯ กาํหนดให
ดาํเนินการตามบทบญัญตัใินขอ ๒๖ ของกฎบตัรอาเซียน
คือ ใหรัฐคูกรณีเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดนั้นตอ 
“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit) 
เพื่อพิจารณาตัดสิน ดังนั้น “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” 
ซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน 
จงึมบีทบาทสาํคญัในการพจิารณาหารือ ใหแนวนโยบาย 

หรือตัดสินใจเพื่อดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่เหมาะสมในอันที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐสมาชิกและ
บรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติ รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีสวนใหญจึงอาจจะ
นําขอพิพาทมาสูขั้นตอนนี้เปนหลัก ทั้งน้ีเพราะเห็นวาการตัดสินโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น
จะประกอบดวยผูเช่ียวชาญท่ีสามารถใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพื่อประกอบ
คาํวนิจิฉยัไดดกีวา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางยดืหยุนตามความเหมาะสมหรอืเปนทีพ่อใจ
แกทุกฝาย รวมทั้งยังเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดอีกดวย 
 สวนกลไกการระงบัขอพพิาทตาม “พธิสีารวาดวยกลไกระงับขอพพิาทของอาเซียน (ดานเศรษฐกิจ)” 
หรอื EDSM นัน้ เนือ่งจากพธิสีาร EDSM ซึง่ใชรปูแบบของกลไกระงับขอพพิาทขององคการการคาโลก 
(WTO) เปนตนแบบ แตมขีอบเขตการใชบงัคบัเฉพาะขอพพิาทระหวางรัฐกบัรฐัในภูมภิาคอาเซียน และ
เฉพาะขอพพิาทภายใตกรอบความตกลงวาดวยการเสรมิสรางความรวมมอืทางเศรษฐกจิเทานัน้ รวมทัง้
ตัง้แตมกีารจัดตัง้เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรอื AFTA) จนถงึปจจบัุน ยงัไมเคย
มีการฟองคดีอยางเปนกิจจะลักษณะตามกลไกการระงับขอพิพาทของพิธีสาร EDSM ดังนั้น จึงอาจจะ
ทาํใหประเทศตาง ๆ  พจิารณาใชกลไกการระงบัขอพพิาทขององคการการคาโลกมากกวากลไกตามพธิสีาร 
EDSM ซึ่งเปนเพียงระดับภูมิภาคเทานั้น. 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๔ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  

(ชดุที่มีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ เปนนายกรฐัมนตรี) เมือ่วนัองัคารที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจเุขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทัว่ไป) 
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

   ๒. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายภูมิ 
มลูศิลป กับประชาชนผูมสีทิธิเลอืกตัง้ จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน ตอประธานรัฐสภา เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

   อน่ึง กอนทีส่ภาผูแทนราษฎรจะไดพจิารณารางพระราชบญัญตัท้ัิง ๒ ฉบบัดงักลาวขางตนนัน้ 
ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเปนผล
ทำใหรางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบคางการพิจารณาอยูในขั้นตอน
การพิจารณาในวาระที่หนึง่ของสภาผูแทนราษฎร และภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
อันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรฐัมนตรชีดุใหม (ชดุท่ีมีนางสาวย่ิงลกัษณ  
ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร)ี ไดรองขอตอรฐัสภาเพื่อใหรฐัสภามีมตเิหน็ชอบใหพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได 

 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
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รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๕๙๘ จุลนิติ

  ๓. รางพระราชบัญญตัวิาดวยการเขาชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายวิชยั ลำ้สทุธ ิ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันศุกรที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ๔. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายบวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน ตอประธานรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

  ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ ปที ่๑ ครัง้ที ่๑๖ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพจิารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตร ีเปนผูเสนอ) รางพระราชบญัญตัวิาดวยการเขาชือ่เสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ....  (นายภูมิ มูลศิลป กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน เปนผูเสนอ) 
รางพระราชบญัญตัวิาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... นายวชิยั ลำ้สทุธ ิสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
พรรคประชาธิปตย กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน เปนผูเสนอ) 
โดยท่ีประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับนั้น 
มีหลักการทำนองเดียวกัน จึงเห็นควรใหนำขึ้นมาพิจารณารวมกัน ซึ่งในคราวประชุมเดยีวกันที่ประชุม
ไดลงมติในวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
ทั้ง ๔ ฉบับ และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอา
รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... 

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย

 
เหตุผล 

  โดยทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไมนอยกวาหนึง่หมืน่คนมี
สทิธเิขาชือ่รองขอตอประธานรฐัสภาเพ่ือใหรฐัสภาพจิารณารางพระราชบัญญตัติามทีก่ำหนดในหมวด ๓ 
และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหผูมสีทิธิเลอืกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสทิธิ
เขาชือ่เสนอญตัติขอแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูเพือ่ใหรฐัสภาพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธิ
เสนอรางพระราชบัญญตัหิรอืญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ ตอรฐัสภาไดโดยตรง และมาตรา ๑๖๓ ของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัใิหหลกัเกณฑและวธิกีารเขาชือ่ รวมทัง้การตรวจสอบรายชือ่ 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
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การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป 

  ๑)  บทนิยาม 
    “ผูมีสิทธเิลือกต้ัง” หมายความวา ผูมสีทิธเิลอืกตั้งตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
    “ผูรเิริม่” หมายความวา ผูมีสทิธเิลอืกตั้งท่ีเริ่มดำเนินการจดัใหมกีารเขาชื่อเสนอราง

พระราชบัญญัติหรอืญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอประธานรัฐสภา (มาตรา ๔)

  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
     ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕) 

  ๓)  ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
     ผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ

หรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อยูในวันที่ยื่นคำรองขอตอประธานรัฐสภาตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี 

    ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตองมีผู มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไมนอยกวา  
๑๐,๐๐๐ คน สวนการเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน
ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๕) 

  
  ๔)  รูปแบบของรางพระราชบัญญัติที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
    รางพระราชบัญญัติทีจ่ะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาได ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่มี

หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติทีเ่สนอดังกลาว ตองมีหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่
กำหนดโดยชัดเจนและตองแบงเปนมาตรา ซ่ึงแตละมาตรามบีทบญัญตัท่ีิจะเขาใจไดวามคีวามประสงค
จะตรากฎหมายในเรื่องใด และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้ 

    (๑) บันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
    (๒) บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
    (๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๘) 

  ๕)  วิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
    ๕.๑) ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานรัฐสภา ตองมีผูริเริ่มซึ่งเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา ๒๐ คน เพื่อดำเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยแจงใหประธานรัฐสภาทราบเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้ 
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        (๑) รางพระราชบัญญัติพรอมดวยบันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ
          (๒) รายชื่อของผู ริ เริ่ มพรอมดวยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบตัรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูนั้น 
          ทั้งนี้ หากผูริเริ่มประสงคจะใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ยกรางพระราชบัญญัติใหกอนท่ีจะแจงประธานรัฐสภา ก็ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ดำเนินการใหตามควรแกกรณี 
          อน่ึง ในกรณีทีร่างพระราชบัญญตัติาม (๑) มหีลกัการและเน้ือหาไมเปนไปตามท่ี
กำหนดไวในมาตรา ๘ ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือใหผูริเร่ิมทราบพรอมทั้งสงเรื่องคืนใหผูริเริ่ม 
          กอนผูมสีทิธเิลอืกตัง้จะลงลายมอืชือ่รวมเสนอรางพระราชบญัญตัติามมาตรา ๙
ผูริเริ่มจะแกไขรางพระราชบัญญัติตาม (๑) ก็ได แตตองแจงเปนหนังสือตอประธานรัฐสภา พรอมดวย
รางพระราชบัญญัติและบนัทึกประกอบที่แกไขใหม (มาตรา ๖) 

     ๕.๒) เมือ่ดำเนินการตามขอ ๕.๑) แลว ใหผูรเิริม่ดำเนินการชักชวนผูมสีทิธเิลอืกต้ัง
เพื่อเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอประธานรัฐสภาได 

             ในเอกสารการลงลายมือชือ่ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทกุแผนตองปรากฏขอความให
ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ซึง่ประสงคจะลงลายมือชือ่ทราบวาเปนการลงลายมือชือ่เพือ่เสนอรางพระราชบัญญตัใิด 
และสามารถตรวจสอบรางพระราชบัญญัติไดที่ใด รวมทั้งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูลงลายมือชื่อ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและนามสกุล 
(๒) หมายเลขประจำตัวประชาชน 

        ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงลงลายมือช่ือตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประจำตัวประชาชนของผูนั้น (มาตรา ๗) 

     ๕.๓) เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตามขอ ๕.๒) 
ไดจำนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหผูรเิริม่ย่ืนคำรองขอตอประธานรฐัสภา โดยตองมเีอกสารดงัตอไปนี้
ยื่นมาพรอมกับคำรองขอดวย 

        (๑) สำเนารางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบตามมาตรา ๖ (๑) หรือ
ตามมาตรา ๖ วรรคสี่ แลวแตกรณี 

        (๒) เอกสารการลงลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งพรอมดวยสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของ
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัว
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น  
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        (๓) รายชื่อของผูแทนการเสนอรางพระราชบัญญัติจำนวนไมเกิน ๖๐ คน 
ตามที่ผูริเริ่มกำหนด (มาตรา ๙) 

๖)  การดำเนินการของรัฐสภา  
     ในกรณีท่ีประธานรฐัสภาตรวจสอบความถกูตองของเอกสารตามมาตรา ๙ แลว ปรากฏวา

มีลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ คน หรือมีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน 
ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือเพื่อคืนเรือ่งไปยังผูริเริ ่มเพื่อดำเนินการใหถูกตองครบถวนตอไป 
เมือ่ประธานรัฐสภาเห็นวาถูกตองครบถวนแลวใหจัดใหมกีารประกาศรายชือ่ผู เขาชือ่เสนอราง
พระราชบัญญติัทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศของสำนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และจัดเอกสาร
ไวเพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดวย  

   ทั้งนี้ หากผูใดมีชื่อเปนผูเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติตามประกาศดังกลาว โดยมิไดรวม
เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดวย ใหผูนั้นมีสิทธิยืน่คำรองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่
ประธานรัฐสภาแตงตั้ง เพื่อใหขีดฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๐)

  อนึ่ง เมือ่พนกำหนดระยะเวลาคัดคานดังกลาวแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติเปนรายชื่อที่ถูกตอง (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) 

  อยางไรกต็าม ถาลายมือชื่อมีจำนวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรฐัสภาแจงเปนหนงัสอื
ใหผูริเริ่มทราบเพื่อดำเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติเพิ่มเติมใหถึง ๑๐,๐๐๐ คน 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานรัฐสภา ถาพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลวยังมิได
เสนอการเขาชื่อเพิม่เติมจนครบถวน ใหประธานรัฐสภาสั่งจำหนายเรื่อง แตถาลายมือชื่อมีจำนวน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรฐัสภาดำเนินการใหรฐัสภาพจิารณารางพระราชบญัญตันิั้นตอไป 
(มาตรา ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม)

  ในกรณีท่ีมีคำวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวารางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอนัน้เกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นตอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหคำรับรองกอน (มาตรา ๑๑ วรรคสี่) 

๗) การเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  การเสนอญัตตขิอแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญท่ีมผีลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได 
  ใหนำบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับ

กับการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒) 

๘) บทกำหนดโทษ 
  ๘.๑) ผูใดกระทำการดังตอไปนี ้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๐๒

รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๐๒ จุลนิติ

     (๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งริเร่ิมเขาชื่อ หรือรวมลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

     (๒) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวม
ลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓)

   ๘.๒) ผูใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช หรืออางลายมือชื่อปลอมเชนวานั้น 
เพือ่ใหผูหนึง่ผูใดหลงเชือ่วาเปนลายมอืชือ่ของผูเขาชือ่เสนอรางพระราชบญัญตั ิหรอืญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญที่แทจริง ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
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

P97-102.indd   102 3/28/2012   1:16:12 PM



มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๐๓

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง

ในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยซึง่กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนทีจ่ะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมกีารลงทุนในโครงสราง
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่จำเปน นอกจากน้ี ผลจากการเกิดความเสยีหายน้ันยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมาก และตองดำเนินการอยางเรงดวน
หลายแนวทาง และโดยที่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศจะตองดำเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความจำเปนตองใชเงิน
ในการดำเนินการดังกลาวจำนวนมาก แตโดยทีก่ารกูเงินของรัฐบาลตามกฎหมาย
ทีใ่ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจำกัดบางประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ เพื่อใหกระทรวงการคลังมอีำนาจกูเงนิในนามของรฐับาลเพื่อนำมา
ใชจายในการดำเนินการดังกลาวไดทันทีในการปองกันภัยพิบัติลวงหนาและเสริมสราง
ความเชื่อมัน่ใหเกิดขึ้นตั้งแตในขณะนี้ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจำเปน
รีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
 เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง   
 อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๑

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑

 ๑ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวฒิุสภา ครัง้ที ่๑๔ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัจนัทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดพจิารณา
พระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป. 

P103-118.indd   103 3/28/2012   1:27:28 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๐๔

พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑) ใหกระทรวงการคลงัโดยอนมุติัคณะรฐัมนตร ีมอีำนาจกูเงินบาทหรอื

เงินตราตางประเทศในนามรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย มมีลูคารวมกนัไมเกนิ 
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพือ่ใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกู 
ตามพระราชกำหนดน้ีตอรฐัสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดำเนินการ โดยการกูเงนิดงักลาว
ใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่เงิน
ท่ีไดจากการกูดงักลาว ใหนำไปใชจายตามวัตถปุระสงคในการกูโดยไมตองนำสงคลงั
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

  โดยท่ีกระทรวงการคลงัอาจนำเงนิท่ีไดจากการกูไปใหกูตอแกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกำกับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไป
ใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศก็ได

 ๒) ใหกระทรวงการคลงัโดยอนมุติัคณะรฐัมนตรมีอีำนาจปรบัโครงสราง
หนี้เงินกูตามขอ ๑) โดยการดำเนินการกูเงินรายใหมเพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ 
ชำระหนี้กอนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือยนระยะเวลาการชำระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน 
หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นทีเ่ปนประโยชน
ตอการปรับโครงสรางหนี้เงินกู

 ทั้งนี้ ในการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูตามขอ ๑) นั้น ใหกระทำได
เฉพาะเพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชำระหนีโ้ดยกระทรวงการคลังจะกูเปนสกุลเงินแตกตางจากหนี้เดิมก็ได 
ซึ่งเงินกูดังกลาว มิใหนับรวมในวงเงินตามขอ ๑)๒ และตองไมเกินจำนวนเงินกู
ทีย่งัคางชำระ แตในกรณท่ีีหน้ีเงนิกูซึ่งจะทำการปรบัโครงสรางหน้ีมีจำนวนเงนิมาก
และกระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรกู เงินเพือ่ปรับโครงสรางหนี ้ดังกลาว
ในคราวเดยีวกนั กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงนิเปนการลวงหนาไดไมเกนิ ๑๒ เดอืน
กอนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ 

 ๓) ใหกองทุนบริหารเง ินกู เพ ือ่การปรับโครงสรางหนี ้สาธารณะ
และพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศทำหนาท่ีบรหิารเงนิท่ีไดรบัจากการกูเงิน
เพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามที่บัญญัติไวในพระราชกำหนดนี้

 ๒ การกูเงนิเพื่อปรบัโครงสรางเงนิกูน้ัน ไมใหนบัรวมกบัวงเงนิท่ีพระราชกำหนดกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังโดยอนมุตัิ
คณะรฐัมนตร ีกูเงนิบาทหรอืเงนิตราตางประเทศในนามรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย มีมลูคารวมกนัไมเกนิ ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อให
นำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  โดยเงินทีไ่ดรับจากการกูโดยการทยอยกูมาของกระทรวงการคลังเพื่อ
ปรับโครงสรางหนี้ตามขอ ๒) นั้น ใหนำสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยใหนำเขาบัญชี
ปรบัโครงสรางหนี้สาธารณะ และใหกระทรวงการคลงันำไปใชจายในการชำระเงนิตน 
ดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว

 ๔) ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจหนาทีด่ำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี ้และการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้

 ทัง้นี ้ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลงัรายงาน
การกูเงินตามพระราชกำหนดน้ีท่ีกระทำในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ
โดยรายงานดงักลาวอยางนอยตองระบรุายละเอยีดของการกูเงนิ วตัถปุระสงคของ
การใชจายเงินกูรวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ

 นอกจากกรณีทีไ่ดบัญญัติไวแลวในพระราชกำหนดนี้ ใหนำบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ  
 พ.ศ. ๒๕๕๕๓

 

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร

 ๓ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ครัง้ที ่๑๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดลงมติ
อนุมัติพระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพิจารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
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จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี ้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง
ทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ผูประกอบธุรกิจประกัน
วนิาศภยัประสบปญหาดานการบรหิารจดัการความเสี่ยงจากการรบัประกนัวนิาศภยั
ทีเ่กิดจากภัยพิบัติ สงผลใหประชาชนและผูประกอบการตองเสียเบี้ยประกัน
เปนจำนวนสูงมากหรือไมสามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชน
และผูประกอบการใหไดรับความคุมครองทรัพยสินและกิจการของบุคคลดังกลาว
ทีอ่าจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการลงทุน
ในประเทศ สมควรใหมกีฎหมายวาดวยกองทนุสงเสรมิการประกนัภยัพบิตั ิเพื่อจดัตั้ง
กองทุนในการทำหนาทีบ่ริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป 
๑) บทนิยาม

“ภัยพิบัติ” หมายความวา วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และภัยพิบัติอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
“ผู ประกอบธุรกิจประกันว ินาศภัย” หมายความวา บริษัทจำกัด

หรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
การประกันภัยพิบัติ

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

๒) การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมกีารจัดต้ังกองทุนสงเสรมิการประกันภัยพิบัติขึ้นในกระทรวงการคลัง 

มีฐานะเปนนติิบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่กำหนดไวในพระราชกำหนดนี้ 
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๓) รายไดและการจายของกองทุน
 ๓.๑) รายไดของกองทุน ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน 

ดังตอไปนี้
   (๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๒) เงินทีไ่ดรับจากผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนำสงเงิน

สมทบเขากองทุนตามมาตรา ๑๒
   (๓) เงินท่ีไดรับจากการท่ีกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

กูในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และนำสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๓
   (๔) เงินที่เปนเบี้ยประกันภัย
   (๕) เงินทีไ่ดรับจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนหรือการคืน

เบี้ยประกันภัยจากการทำประกันภัยตอ
   (๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคให
   (๗) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน
   ทั้งนี้ รายไดของกองทุนนั้นไมตองนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
 ๓.๒) การจายเงินจากกองทนุ การจายเงนิจากกองทนุนั้น ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเปนคาใชจายสำหรับการดังตอไปนี้
   (๑)  การดำเนนิการในการรบัประกนัภยัและการทำประกนัภยัตอ 

และการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผู ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
ของกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด ซึ่งในการดำเนินการดงักลาวกองทนุอาจมอบหมายหรือวาจางนิตบิคุคลอื่น
ใหดำเนินการแทนก็ได

   (๒)  การบรหิารกองทุน และการอื่นท่ีเกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบั
การจัดการกิจการของกองทุน

   ทั้งนี้ ประเภทของการประกันภัย แบบและกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบ้ียประกันภัยและการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกันภัยของกองทุน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

   ในกรณีทีม่ีความจำเปนและคณะกรรมการเห็นสมควร กองทุน
อาจใหความชวยเหลือทางการเง ินแกผู ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เพื่อคุมครองความเสียหายจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกัน
วินาศภัยที่เปนภยัพิบตัริายแรงได โดยใหผูประกอบธรุกิจประกนัวนิาศภยัดงักลาว
แจงความประสงคตอกองทนุ และเมื่อกองทนุพจิารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลอื
และแจงใหผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทราบแลว ใหผูประกอบธุรกิจประกัน
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วินาศภัยนำสงเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 
   ทั้ งนี้ การใหความชวยเหลือ การขอรับความชวยเหลือ 

และการนำสงเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด และในการดำเนนิการดงักลาวกองทนุอาจมอบหมาย
หรือวาจางนิติบุคคลอื่นใหดำเนินการแทนก็ได

๔) อำนาจหนาที่ของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหกองทุนมอีำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

แหงกฎหมาย โดยอำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) กระทำการอื่นใดที ่เกี ่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งนี้ กิจการของกองทุนนั้นไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัยและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

๕) การกูเงินเขากองทุน
ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู เง ินบาท

หรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยมีมูลคารวมกัน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และนำสงเขากองทุนเพื่อใหนำไปใชจายตาม
วัตถปุระสงค ไมตองนำสงคลงัตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงนิคงคลงั โดยวงเงนิ การจดัการและวธิกีารที่เกี่ยวกบัการกูเงนิ ใหเปนไปตาม
ทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมตัิ ซึ ่งคาใชจายในการกูเงินและการออกและการจัดการ
ตราสารหนี้นัน้อาจจายจากเงินทีต่ั ้งไวในงบประมาณรายจายประจำปหรือเงินกู
รายนั้นก็ได

ทัง้นี ้ใหสำนกังานบรหิารหนี้สาธารณะ มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกบั
การบริหารและจัดการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี ้และนอกจากกรณีทีไ่ดบัญญัติไวแลวใน
พระราชกำหนดนี ้ ก็ใหนำบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ
มาใชบังคับโดยอนุโลม

๖) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ อันประกอบดวย 

ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการ
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สำนกังานเศรษฐกจิการคลงั เลขาธกิารคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกจำนวนไมเกิน ๔ คน 
เปนกรรมการ และใหปลดักระทรวงการคลงัแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการคลงั
คนหน่ึงเปนเลขานกุารและอกีไมเกนิ ๒ คนเปนผูชวยเลขานกุาร โดยการดำรงตำแหนง 
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ

ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีค่วบคุมดูแลกองทุนใหดำเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในขอ ๒) โดยอำนาจหนาท่ีเชนวาน้ีใหรวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการดำเนินงานของกองทุน
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหหนวยงานของรัฐหนวยงาน

หนึ่งหนวยงานใดปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกำหนดนี้
(๓) กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการบรหิารกจิการของกองทนุ

ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๔) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) กำหนดระเบียบเกี ่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ และ 

คณะอนุกรรมการ
(๖) มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได
(๗) กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรอืเก่ียวเน่ืองเพื่อใหบรรลวุตัถปุระสงคของ

กองทุน

๗) การจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีของกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ

ใหกองทุนจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการสงผู สอบบัญชี
ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันสิน้ปบัญชีทกุป และในทุกรอบป ใหสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท ีค่ณะกรรมการแต งตั ง้
ดวยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผู สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็น
เป นขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด 
และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ และใหสงสำเนารายงานดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีดวย
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ทั้งนี้ ในกรณีทีก่ารดำเนินกิจการของกองทุนไมมีความจำเปนอีกตอไป 
ใหรัฐมนตรี เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื ่อพิจารณาใหมีการยุบเลิกกองทุน 
เมือ่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกำหนด ๓๐ วัน
นับแตวันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ โดยใหสภาพนิติบุคคลของกองทุนดำรงอยู 
ตราบเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้ง
การโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

     ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
     บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงิน
 แกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕๔

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีจ่ำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนัน้
ยังทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมั่นของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ 
ทัง้การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ

 ๔ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ครัง้ที ่๑๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดลงมติ
อนุมัตพิระราชกำหนดการใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกผูท่ีไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยั พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชมุวฒุสิภา 
ครัง้ที ่๑๐ (สมัยสามัญนิตบัิญญัต)ิ เม่ือวนัจนัทรท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดพจิารณาพระราชกำหนดดงักลาวแลวลงมตอินมุตั ิ
จึงถือวาพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทีไ่ดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
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ตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมกีารดำเนินการแกไข
ปญหาเพื่อเยยีวยาสภาพความเปนอยู สถานประกอบการ การประกอบธุรกจิกจิการ 
และทรัพยสินตาง ๆ ใหกลับคืนสูสภาพหรือภาวะปกติดังเดิม แตโดยที่ประชาชน
และผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีประสบอทุกภยัมจีำนวนมาก 
และมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนพิเศษ สมควรกำหนด
ใหมีการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกบุคคลดังกลาวเปนการเฉพาะ
โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกู ยืมเงินแกสถาบันการเงิน
เปนการเฉพาะคราว เพื ่อใหสถาบันการเงินนำไปใชในการใหกู ย ืมเงินแก
ผู ทีไ่ดรับความเสียหายจากอทุกภัยตอไปในอัตราดอกเบีย้ต่ำ อนัเปนการให
ความชวยเหลือดานการเงินที ่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ฟ นฟูเศรษฐกิจของประเทศและสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจโดยรวม 
หากการดำเนินการดังกลาวลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเปนรีบดวนอนัมิอาจจะหลีกเลีย่งได เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๕

กำหนดใหมกีารใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกผูท่ีไดรบัความเสยีหาย
จากอทุกภัยตามทีบ่ัญญัตไิวในพระราชกำหนดนี้ ภายในวงเงินจำนวนไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินรวมกัน
ดำเนินการดังกลาว ตามวิธีการดังตอไปนี้

๑) นอกเหนือจากการใหกูยืมเงนิตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีำนาจในการใหกูยมืเงนิแกสถาบนั
การเงินในอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ ๐.๐๑ ตอปเปนการเฉพาะคราวเพื่อให
สถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย 
โดยทำเปนสัญญากูยืมหรืออาจใหกูยืมโดยการรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีสถาบันการเงิน
ผูกู เปนผูออกก็ได ซึ่งในการจัดสรรวงเงินในการใหกู ยืมเงินแกสถาบันการเงิน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด

 ๕ ตามพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผู ที ่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไดกำหนดบทนิยามคำวา“อุทกภัย” และบทนิยามคำวา “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้ 
 “อุทกภยั” หมายความวา อุทกภยัท่ีเกดิขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในเขตพื้นท่ีท่ีมกีารประกาศเปนพื้นท่ีประสบภยัพบิตักิรณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 “สถาบนัการเงนิ” หมายความวา ธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยธรุกจิสถาบนัการเงนิและธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น.
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๒) ใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณากำหนดจำนวนวงเงินท่ีจะจัดสรร
ใหแกสถาบันการเงินแตละแหงในการกูยืมเงิน และใหสถาบันการเงินทีไ่ดรับ
การจัดสรรเงินดังกลาวยื่นคำขอกูยืมเงิน๖ตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเงินที่สถาบันการเงินไดรับจัดสรรนั้น ตองนำไป
ใชในการใหกูยืมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ดังตอไปนี้  ทั้งนี้ ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด

 (๑) บุคคลธรรมดาทีม่ีภูมิลำเนา ที่อยูอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่
ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบธุรกิจหรือการคาของตนอยูในเขตพื้นที่อุทกภัย

 (๒) ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีอ่ยูในเขตพื้นที่
อุทกภัย

 ทั้งนี้ ใหเงินที่สถาบันการเงินไดรับการจัดสรรมาเพือ่ไปใชในการ
ใหกูยมืแกผูที่ไดรับความเสยีหายจากอทุกภยั สถาบนัการเงินตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้

 (๑) วงเงินทีใ่หกู ยืมตองเปนเงินในสวนทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินในสัดสวนไมเกินรอยละ ๗๐ ของวงเงินดังกลาว และ
สถาบันการเงินออกเงินสมทบในสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ใหกูยืม

 (๒) สถาบันการเงินตองคิดอัตราดอกเบี้ยในการใหกูยืมเงินตาม (๑) 
ไมเกินรอยละ ๓ ตอป

๓) ในกรณีทีส่ถาบันการเงินไดรับชำระคืนตนเงินกูจากผูทีไ่ดรับความ
เสียหายจากอุทกภัย ใหดำเนินการสงคืนตนเงินกูแกธนาคารแหงประเทศไทยและ
สถาบันการเงินตองชำระคืนเงินที่ไดกูยืม๗ ตามพระราชกำหนดนี้ภายในเวลา 
๕ ปนับแตไดรับเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย แตตองไมเกนิวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ มิใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘ มาใชบังคับกับการใหกูยืมเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชกำหนดนี้

 ๖ การยื่นคำขอกูยืมเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
 ๗ การชำระคืนเงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
 ๘ พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙ หาม ธปท. กระทำการดังตอไปนี้
 ...
 (๔) ใหกูยืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
 …” .
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

    ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
    กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู
 ท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการ 
 ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕๙

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     •  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
   เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่จำเปน นอกจากน้ี ผลจากการเกิดความเสยีหายน้ันยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวน
หลายแนวทาง และแนวทางหน่ึงคอืการตองลดภาระงบประมาณเพ่ือชำระดอกเบี้ย
เงินกูทีกู่ มาเพื่อชวยเหลือการดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิท่ีเกิดจากการแกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบนัการเงนิเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตองปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกูดังกลาว

 ๙ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๐ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ท่ีประชมุไดพจิารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมตอินมุตั ิจงึถอืวาพระราชกำหนดปรบัปรุงการบรหิารหนีเ้งนิกูท่ีกระทรวงการคลงักู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

เสียใหมใหมีประสทิธภิาพมากขึน้และไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรฐับาล
อ ีกตอไป สมควรใหม ีกฎหมายวาดวยการปรับปรุงการบริหารหนี ้เงินกู ที ่
กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงนิ โดยกำหนดใหกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิมหีนาที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกูและการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่
เกี ่ยวกับหนีเ้งินกู ท ีก่ระทรวงการคลังกู เพื ่อชวยเหลือการจัดการและฟ นฟู
สถาบนัการเงนิท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการเงนิเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนดังกลาว ตลอดจน
ปรับปรุงการจัดหาแหลงเงินในการนำไปชำระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไดอยาง
ตอเนือ่ง โดยยงัคงหลกัเกณฑและแหลงเงนิในการชำระคนืตนเงนิกูท่ีกำหนดไวแตเดมิ 
พรอมกบัเพิ่มเติมการเรยีกเก็บเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อนำไปใชในการดำเนินการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใตหลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
ซึ่งการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูดังกลาวจะทำใหรัฐบาลมีงบประมาณรายจาย
ไปสมทบกับเงินอื่นทีจ่ะนำไปใชในการบูรณะ ฟนฟูและพัฒนาประเทศไดอยาง
เพียงพอ อีกท้ังยังเปนการสรางเสถียรภาพตอระบบการเงินการคลังของประเทศโดยรวม 
และโดยที ่เป นกรณีฉุกเฉินท ีม่ีความจำเปนรีบดวนอ ันมิอาจหลีกเลี ่ยงได 
เพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตอง
ตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๑๐

เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงใน
หลายพื้นทีข่องประเทศไทย รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะ
และฟนฟปูระเทศ รวมท้ังดำเนนิการวางระบบการบรหิารจดัการนำ้และสรางอนาคต
ประเทศ จึงตองมีมาตรการฟ นฟูประเทศทั ้งการแกไขเยียวยาความเสียหาย 
การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนนิการตามมาตรการดงักลาวจะตองใชจายเงนิ
เปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวนหลายแนวทาง และแนวทางหนึ่ง
คือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกูทีกู่มาเพื่อชวยเหลือการ
ดำเนนิการของกองทนุ เพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิท่ีเกิดจากการ
แกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตอง
ปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนีเ้งินกูดังกลาวเสียใหมใหมปีระสิทธิภาพ

 ๑๐ ตามพระราชกำหนดปรบัปรงุการบรหิารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลงักูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพื่อการฟนฟูและพฒันา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกำหนดบทนิยามคำวา“กองทุน” และบทนิยามคำวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้.
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มากขึ้นและไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรฐับาลอีกตอไป ตามหลกัเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้

๑) หนาที่และรับผิดชอบของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย

 ใหกองทุนมีหนาที่และรับผิดชอบเกี ่ยวกับการชำระคืนตนเงินกู 
และการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู๑๑ ดังตอไปนี้

 (๑) หนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกู ตามพระราชกำหนดใหอำนาจ
กระทรวงการคลังกู เงินและจัดการเงินกู เพื ่อชวยเหลือกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยังคงมีอยู

 (๒) หนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกู ตามพระราชกำหนดใหอำนาจ
กระทรวงการคลังกู เงินและจัดการเงินกู เพื ่อชวยเหลือกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ยังคงมีอยู

 การจัดลำดับการชำระหนี้ตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกู และการกำหนด
จำนวนเงินทีจ่ะตองชำระตามพระราชกำหนดนี ้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
แจงใหทราบ ทั้งนี้ โดยใหคำนึงถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพยในบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อาจนำมาชำระหนี้ได

 ทั้งนี้ ในระหวางการชำระคืนตนเงินกู ดังทีก่ลาวมาขางตนนั ้น 
ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๗)

 (๑) ในแตละป ใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเงินกำไรสุทธิทีต่อง
นำสงรฐัตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เปนจำนวนไมนอยกวารอยละ 
๙๐ เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทนุเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 (๒) ใหโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมาย
วาดวยเงินตราหลังจากการจายเม่ือส้ินปเขาบัญชีสะสมเพ่ือการชำระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ เฉพาะเพื่อ
ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ

 (๓) ใหโอนเงนิหรอืสนิทรพัยของกองทนุเขาบญัชสีะสมเพื่อการชำระคนื
ตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 ๑๑ หนี้เงินกู ใหหมายความรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้เงินกูดวย.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๒) บญัชสีะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสยีหายของกองทนุ
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 เพือ่ประโยชนในการดำเนินการชำระคนืตนเงนิกูและการชำระดอกเบ้ีย
เงินกู ในสวนท่ีเกี่ยวกับหน้ีเงนิกูตามขอ ๑) ใหบญัชสีะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มีวัตถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑) และการชำระดอกเบี้ยเงินกู
ที่เกดิจากหน้ีเงินกูดังกลาว โดยเงนิหรือสนิทรพัยดงัตอไปน้ี ใหนำสงเขาหรอืรับขึ้น
บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดวย

 (๑) เงินหรือสินทรัพยที่นำสงหรือโอนตามมาตรา ๗ (ขอ ๑)
 (๒) เงินทีธ่นาคารแหงประเทศไทยนำสงตามมาตรา ๑๐ ซึ่งเปนเงินที่

สถาบนัการเงนินำสงตามขอ ๔) และเงนิเพิ่มตามขอ ๕) ตอธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบญัชสีะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) น้ี 

 (๓) เงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื ่อการชำระคืนตนเงินกู ชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้ง
โดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงนิและจัดการเงนิกูเพื่อชวยเหลอื
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีกระทรวงการคลัง
โอนมาเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้ 

 (๔) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพยตาม (๑) (๒) และ (๓)
๓) การกำกับดูแลและจัดการเงินหรือสินทรัพยตามบัญชีสะสมเพื่อการ

ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย

 รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนเงินหรือสินทรัพยในบัญชี
สะสมเพื ่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกลาวนั้น มิใหนำไปจัดสรรเปนเงินสำรอง
หรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมาย
อืน่ใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดูแลรักษา ตลอดจนจัดการเงิน
หรือสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงนิตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลอง
กบัตนเงนิกูและดอกเบี้ยเงนิกูตามพระราชกำหนดน้ี รวมท้ังใหมอีำนาจสัง่จายเงิน
จากบัญชีดังกลาวใหแกกองทุนเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 (๑) ชำระดอกเบี้ยเงินกูที่เกิดจากหนี้เงินกูตามขอ ๑)
 (๒) ชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑)
 (๓) จายเปนคาบรหิารจดัการเกีย่วกบัการดำเนินการตาม (๑) และ (๒)  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด 
๔) อำนาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการเรียกใหสถาบันการเงิน

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากนำสงเงิน
 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีำนาจเรยีกใหสถาบนัการเงนินำสงเงิน 

เปนอัตรารอยละตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง
เงินฝากตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ซ่ึงเมื่อรวมอตัราดงักลาว
กบัอัตราที่กำหนดใหสถาบนัการเงนินำสงเขากองทนุคุมครองเงนิฝากตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงนิฝากแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ตอปของยอดเงนิฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีทีไ่ดรับการคุมครองเงินฝาก และเพื่อประโยชนในการชำระ
คืนตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกูใหพอเพียง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเรียกให
สถาบันการเงินนำสงเงินเพิ่มขึ้นจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ดังกลาวก็ได  ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทีธ่นาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
นำสงแลวตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ของยอดเงินท่ีสถาบันการเงินไดรับจากประชาชน

๕) การนำสงเงิน หรือนำสงไมครบ และการเสียเงินเพ่ิมของสถาบันการเงิน
 ๕.๑) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอเดือน
ของจำนวนเงินทีไ่มนำสงหรือนำสงไมครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด 

 ๕.๒) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ 
และไมเสียเงินเพิม่ตามขอ ๕.๑) ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจออกคำสั่ง
เรียกใหสถาบันการเงินนั้นชำระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนด

 โดยเงินที่สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕)๑๒ ให
ธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความ
เสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) ตอไป 

 ทัง้นี ้ใหกระทรวงการคลงัโอนเงนิของกองทนุเพื่อการชำระคนืตนเงนิกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เขาบญัชีสะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒)

 ๑๒ เงินทีส่ถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิม่ตามขอ ๕) ใหถือวาเปนหนีอ้ันมบีุริมสิทธิลำดับตอจากหนีภ้าษีอากร
ของสถาบันการเงินนั้น.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ๑๑๘ จุลนิติ

 เมือ่ไดดำเนินการโอนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ใหยุบเลิกกองทุนเพื่อ
การชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื ่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิ ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงนิ
และจดัการเงนิกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ นับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 นอกจากนี้ ใหบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกำหนดให
อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๑๑๓ และบทบญัญตัมิาตรา ๘ วรรคสอง๑๔ 

มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕ เปนอนัสิ้นผลใชบังคับนับแตวันทีพ่ระราชกำหนดนี้ใช
บังคับ 

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

    ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
    บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 ๑๓ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงนิกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจำป”.
 ๑๔ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงินกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๘ ใหจัดตั้งบัญชีขึ้นบัญชีหนึ่งในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย เรียกวา “บัญชีสะสมเพื่อการชำระ
คนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ” มีวตัถปุระสงคเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูตาม
พระราชกำหนดนี้ และตนเงินกูตามพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 ในระหวางการชำระหนีต้นเงินกูตามวรรคหนึง่ สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
หลังจากการจายเมื่อสิ้นปใหโอนเขาบัญชีตามวรรคหนึ่งโดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับ
ตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง”.
 ๑๕ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงินกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  บัญญัติวา
 “มาตรา ๙  รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนสินทรัพยในบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มิใหนำไปจัดสรรเปนเงิน
สำรองหรอืเปนเงนินำสงรฐัตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรอืกฎหมายอื่นใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมหีนาท่ีดแูล
รักษาและจัดการสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลองกับตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ 
รวมทั้งใหมีอำนาจจายเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
 (๒) ชำระคนืตนเงนิกูของพนัธบัตรของกองทุนเพือ่การฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิซึ่งกระทรวงการคลงัไดคำ้ประกนั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 เม่ือกระทรวงการคลงัเหน็สมควรใหมีการชำระตนเงนิกูตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยสั่งจายเงนิและนำสงใหแก
กระทรวงการคลัง
 มาตรา ๑๐ ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในงบประมาณรายจายประจำป เวนแต
คาดอกเบี้ยเงินกูที่ตองชำระในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหชำระจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”.

P103-118.indd   118 3/28/2012   1:26:08 PM

creo




๑๑๙

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๕๕ จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เรื่อง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
 พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
 วาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหา
 เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 
 มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม

 ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูรอง เสนอคำรองลงวันที ่๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ 

ตอศาลรัฐธรรมนูญ พรอมเอกสารประกอบ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้

  ผูรองไดรับเร่ืองรองเรยีนจากนางไฮดี ปารค เจรญิพร ประธานสหภาพโรงเรยีนแหงชาติ
ไทย – จีน รองเรยีนกรณขีอใหมกีารยกเลกิมาตรา ๘๖ แหงพระราชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สมาคมครสูถานศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ผูแทนลกูจางโรงเรยีนเอกชน รองเรยีนกรณนีโยบาย
ของรัฐละเมดิสทิธปิระกนัสงัคมลกูจางโรงเรยีนเอกชน และคณะกรรมการลกูจางและสหภาพแรงงาน
สถานศกึษานานาชาตริองเรยีนวาไดรบัความเดอืดรอนจากการประกาศใชพระราชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

  ผูรองไดพิจารณาคำรองทั้งสามแลว เห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และมีมติใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้

สสรรุปปคคำำพพิิพากษาของศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจจฉััยปปญหาาขขออกกฎฎหหมมายที่นาสนใ

¹Ò¹ §
¹Ô¹μÔ¡

เรื่อง คณ กรรมการสิทธิมนษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๔/๒๕๕๔

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  ๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “กิจการของ
โรงเรยีนในระบบไมอยูภายใตบงัคบักฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน...” ซ่ึงมีผลทำใหลูกจางหรือผูปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเอกชนท่ีเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
เคยสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและรับประโยชนทดแทนตองส้ินสุดสถานภาพการเปนผูประกันตน
ลงโดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
ใด ๆ ทดแทน โดยเม่ือกฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช ทุกหนวยงานไมสามารถแกไขปญหาการกระทบ
สิทธิของลูกจางดังกลาวได แมวาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแนะนำใหลูกจางของโรงเรียนเอกชนที่เคยเปน
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตองส้ินสุดสถานภาพ
การเปนผูประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ นั้น ดำเนินการ
สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแตวนัที่กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
มีผลใชบงัคบั แตโดยผลของพระราชบญัญัตโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำใหลกูจางโรงเรยีนเอกชน  
จำนวนหลายหม่ืนคนตองเสียสทิธจิากการไดรบัประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญตัปิระกนัสงัคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ ซึ่งในขณะนี้มีลูกจางที่ไดรับผลกระทบ ๒ กลุม คือ กลุมที่ประสงคจะอยู
ในระบบประกันสังคมตอไปก็จำตองยอมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยตองจายเงินสมทบ
ในอัตราท่ีสูงขึ้นในขณะท่ีไดรับสิทธิประโยชนลดลง และกลุมท่ีไมประสงคจะเปนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ก็ตองขาดจากสถานภาพการเปนผูประกันตน และไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย
แรงงานทุกฉบับ

  นอกจากน้ี พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสงผลกระทบตอสิทธิ
ของลูกจางโรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดต้ังคณะกรรมการลูกจาง และสหภาพแรงงาน 
ดังคำรองของสหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสิทธิประโยชน
ของพนักงานมานานกวา ๒๕ ป ก็ถูกตัดสิทธิและบทบาทลงดวย อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ

  ๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับหลัก
กฎหมายและกติการะหวางประเทศที่เกี่ยวของและท่ีประเทศไทยเปนภาคี กลาวคือ

   ๑) กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cutural Rights (ICESCR)) ขอ ๘ สิทธิของบุคคลท่ีจะกอต้ัง
และเขารวมสหภาพแรงงาน และขอ ๙ สิทธิของบุคคลในเร่ืองสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพัน
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

   ๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ขอ ๒๖ สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับความคุมครอง
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ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมือ่วันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๓๙ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

   ๓) ปฏญิญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลกัการและสทิธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เรื่องการขจัดการ
เลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง

  ๓. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ดำเนินการจัดทำพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเรงรีบและมิไดนำรางกฎหมายดังกลาวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรมทีเ่กี่ยวของ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นอันเปนกระบวนการในการจัดทำและการตรากฎหมาย ทีร่ัฐบาลไดยึดถือ
ปฏิบัติมาเปนเวลานาน และรัฐบาลไมสามารถกำหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธแิกประชาชน 
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ

 
 ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗

วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองนีเ้ปนกรณีทีค่ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอ

เร ือ่งพรอมดวยความเห็นต อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที ่เห็นชอบตามที ่มีผู รองเรียนวา
พระราชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขดัตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณจึีงตองดวยรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำ
คำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

 ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ โดยได
มีการยกเลิกและใหใชขอความใหม เปนวา

  “มาตรา ๘๖  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอำนวยการ  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอำนวยการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่ำหนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน

  การคุมครองการทำงาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทำงานและประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ำของผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  พจิารณาแลวเหน็วา พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิม่เตมิ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดจำแนกผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ
ของโรงเรียนเอกชนออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทน และประเภทท่ีสอง ไดแก ผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน 
นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทำความสะอาด ที่ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ซึ่งเปน
การจำกัดกลุมบุคคลที่กฎหมายจะใชบังคับ แตยังคงหลักการตามกฎหมายเดิมไว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
อำนาจพิจารณาคดีตอไป เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ยังคงอยูในบังคับแหงมาตรา ๘๖ นี้ 
เชนเดิม ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดประเด็นที่ศาลตองพิจารณา
วินจิฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
หรือไม

  พจิารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มวีตัถปุระสงคใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพ่ือทำหนาที่บริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมท้ังใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน ดานสิทธิประโยชน และดานวิชาการใหแกสถานศึกษา
ของเอกชน การทีม่าตรา ๘๖ บญัญตัใิหกิจการของโรงเรยีนในระบบเฉพาะในสวนของผูอำนวยการ  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และใหมคีณะกรรมการคุมครองการทำงานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ำทำหนาที่คุมครองแรงงานและสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาว โดยประโยชนตอบแทน
ตามพระราชบญัญตันิีต้องไมนอยกวาทีก่ำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นัน้ เปนการ
กำหนดใหมีการคุมครองการทำงานแกผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ทีม่สีาระสำคญัอยางเทาเทยีมกัน มใิชเปนการมุงหมายใชบงัคบักบับคุคลใดบคุคลหนึง่เปนการเฉพาะ
เจาะจง แตเปนกรณทีีใ่ชเปนการทัว่ไปกับบคุคลท่ีทำงานเกีย่วกบัการศกึษา อนัเปนวชิาชพีทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะทีม่ผีลกระทบถงึการศกึษาของชาตอินัถอืไดวาเปนประโยชนสำคญัตอสวนรวมของประชาชน
จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเชนนั้นได บทบัญญัติดังกลาวมิไดเลือกปฏิบัติตอบุคคล
โดยไมเปนธรรม ทั้งยังถือไดวาเปนการกำหนดใหมีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทำงาน  รวมทัง้หลักประกนัในการดำรงชพีทัง้ในระหวางการทำงานและเมือ่พนภาวะการทำงาน
ไวแลวและไมนอยกวาทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วของกำหนดไวอกีดวย อนัเปนการคุมครองประโยชนของบคุคล
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ดังกลาวมิใหดอยกวาบุคคลที่ประกอบอาชีพอยางอื่น นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิไดหาม 
ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา ใชเสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม หรอืองคการเอกชน
ตาง ๆ  เพียงแตบคุคลดังกลาวไมอาจนดัหยดุงานเพ่ือเจรจาตอรองกบันายจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธไดเทานัน้ ซึง่เปนการชอบดวยเหตุผล เพราะผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนบุคคลผูมีวชิาชีพสำคัญตอการบริหารจัดการระบบการศึกษาของชาติ การใช
สิทธิและเสรภีาพบางลักษณะอาจกระทบตอประโยชนสวนรวมและความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนได การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสวนนี ้ จึงเปนไปเพียงเทาที่จำเปน
และพอสมควรเทานั ้น และเนือ่งจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกลาวเปนกรณีที่รัฐใหความ
คุ มครองการทำงานแกผู อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใชเปนเรื ่องที ่รัฐ
ไมดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน
และการอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน อีกท้ังไมไดเปนการขัดตอแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจที่ตองการคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สทิธปิระโยชน และสวสัดกิารที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ กรณีดังกลาวจึงอยูในขอบเขต
แหงความจำเปน และมิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
ดังกลาวดวย บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)

 ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และ
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๔ จุลนิติ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ผูฟองคดียืน่คำรองอุทธรณคำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที ่๒๖๐/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที ่

๘๑๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏวา ผูฟองคดี
ซึ่งเปนขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดถูกกลาวหาวา
กระทำความผิดทางอาญาฐานทุจริตตอหนาทีร่าชการ และไดถูกสั่งพักราชการตามคำสั่งกระทรวง
กลาโหม ที่ ๒๓๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ตอมาผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทำความผิด

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคำส่ัง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำรองอุทธรณคำส่ังไมรับคำฟองไวพิจารณา)

  นายเศรษฐศิลป หรือ พลตรี สุริยะดิษย   ผูฟองคดี
  หรือพลตรี สุรภูมิ โสภณณสิริ หรือ
  พลตรี สุวรรณ สมิงแกว
ระหวาง
  กระทรวงกลาโหม ที่ ๑
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ๒
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๓
  ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๔
  กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๕
  เจากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ ๖
  กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๗
  ผูบัญชาการทหารสูงสุด ที่ ๘    ผูถูกฟองคดี

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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อาญาอีก ในขอหาสมคบกันรับเด็กหญิงไวเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรโดยชอบสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่นฯ และไดถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับที่ ๑๐๙๖/๒๕๔๘ ลงวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เนือ่งจากตองหาวากระทำผิดทางอาญาแลวหลบหนีไป หลังจากนัน้ในวันที ่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ผูฟองคดีจึงไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพ่ือรับทราบขอกลาวหา  จึงไดมกีาร
ถอนหมายจับดังกลาว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทำการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศผูถูกฟองคดี
ท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการและพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหถอดยศทหารของผู ฟองคดีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที ่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
พรอมมีคำสั่งที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการและถอดยศ
เปนนายทหารกองหนุนไมมีเบีย้หวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปน
พนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตัง้แตวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึง่เปนวันทีถู่กศาลออกหมายจับ
ผูฟองคดีเห็นวาคำสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูฟองคดีไมเคยหลบหนีในคดีอาญา
คำส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการเพราะหลบหนีในคดีอาญาจึงคลาดเคล่ือนตอขอเท็จจรงิ ประกอบ
กับเม่ือผูฟองคดีไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงแลว ก็ตองถือวาหมายจับ             
ของศาลจังหวัดธัญบุรีส้ินผลไปทันที อีกท้ังในเวลาตอมาพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีมีคำส่ัง
ไมฟองผูฟองคดีในกรณีที่ตองหาคดีอาญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ถงึผูถูกฟองคดทีี ่๘ เพ่ือใหเสนอเรื่องไปยังผูถกูฟองคดท่ีี ๔ และมหีนงัสอืลงวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๓ 
ถึงผูถกูฟองคดทีี่ ๔ เพ่ือใหยกเลกิคำสั่งผูถกูฟองคดทีี่ ๑ ที ่๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวนัที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๒ 
แตไมทราบผลการพิจารณา จึงยื่นฟองคดีตอศาล 

 ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
  ๑. เพิกถอนคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๕๒

ที่สั่งใหผูฟองคดีเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี ้ยหวัด และยายประเภทเปนพนราชการทหาร
ประเภทที่ ๒ 

  ๒. มีคำสัง่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผูถูกฟองคดีที ่๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที ่๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๒ ไวจนกวาศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  ศาลปกครองช้ันตนพจิารณาแลวเหน็วา แมผูฟองคดจีะไดย่ืนฟองคดตีอศาลโดยขอใหศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนเฉพาะคำสั ่งของผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที ่
๑๔  กนัยายน ๒๕๕๒ ซึ่งรปูคดเีปนคดพีพิาทตามนัยมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)  แหงพระราชบญัญตัจิดัตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตมูลเหตุของการออกคำสั่งดังกลาว
เกิดขึ ้นจากผู ฟองคดีตองหาคดีอาญาและผู ถูกฟองคดีที ่ ๔ ทำการแทนผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ 
ไดมีประกาศผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหถอดยศทหาร การที่ผูถูกฟองคดีที ่๔ ทำการแทนผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒
ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเปน 
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สวนหนึง่ของวนิัยทหารสัง่ใหผู ฟองคดเีปนนายทหารกองหนุนไมมีเบีย้หวดั สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทท่ี ๒ ตามคำส่ังของผูถูกฟอง 
คดีท่ี ๑ ท่ี ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังกลาว จึงเปนการดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยทหาร ตามนัยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และ 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คดีจึงไมอยูในอำนาจ
ของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งไดตามนัยมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นตน
จึงมีคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ และเมื่อศาลไมรับคำฟอง
ไวพิจารณาแลวจึงไมอาจรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไวพิจารณา
ไดเชนกัน

   ผูฟองคดีย่ืนคำรองอุทธรณคำส่ังของศาลปกครองช้ันตนท่ีไมรับคำฟองไวพิจารณาความวา 
คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการและถอดยศทหารกับยายประเภทนายทหารสัญญาบัตรเปนคำสั่งที่ไมถูกตอง เนื่องจาก
อางเหตุผลในการออกคำสั่งวาผู ฟองคดีกระทำความผิดฐานตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
และศาลไดออกหมายจับ ทั้งที่ความจริงกอนหนานั้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดเขามอบ
ตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและพนักงานสอบสวนไดมีการถอนหมายตั้งแต
วันดังกลาว หมายจับจึงส้ินสภาพไปตามมาตรา ๖๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว
สวนขอกลาวหาในคดีอาญาหากมีอยู ก็ตองรอผลใหคดีสิ ้นสุดกอนจึงจะรายงานการปลดและ
ถอดยศได แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที ่๔ กลับทำรายงานเพื่อขอปลดและถอดยศทหารของผูฟองคดี
ในวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากเหตุทีม่ีการกลาวอางวาหลบหนีคดีอาญา
สิ้นสุดและหมายจับสิน้สภาพไปแลวถึง ๕๘ วัน อันเปนขอเท็จจริงทีบ่กพรองไมสมบูรณและผูถูกฟอง
คดีที่ ๗ รูอยูแลววาไมเปนความจริง แตไดละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยการไมตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหสมบูรณ จึงเปนการกลั่นแกลงผูฟองคดีและทำใหผูฟองคดีไมไดเขารับราชการโดยไมเปนธรรม
ไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับนายทหารอื่น โดยมิไดเปนเรื่องที่ดำเนินการถูกตองตามแบบธรรมเนียม
ทหารและขอบังคับวินัยทหารแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวกไดดำเนินการออกคำสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจึงไมอยูในขอยกเวนที่วาเปนการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะกรณีที่จะเขาขอยกเวนดังกลาวจะตองปรากฏวาไดมีการปฏิบัติถูกตองแลว
ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรือขอบงัคับวาดวยวนิยัทหาร เมื่อการออกคำสั่งใหผูฟองคดอีอกจากราชการ
ในคดน้ีีเปนไปโดยไมชอบดวยระเบยีบ กฎหมาย และไมเปนมาตรฐานเดยีวกนักบันายทหารรายอื่น
ซึง่เคยถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญาในลักษณะเชนเดียวกับผูฟองคดีแตไมไดถูกใหออกจาก
ราชการ รูปคดีนีจ้ึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตาม
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคำส่ังกลับคำส่ังของศาลปกครองช้ันตนเปนใหรับคำฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณา

 ๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลปกครองสูงสุดพเิคราะหแลวเหน็วา โดยที่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบญัญตัจิดัตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาหรือมคีำสัง่ในเรือ่งดังตอไปนี ้ (๑) คดีพิพาทเกีย่วกับการทีห่นวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คำส่ัง หรือการกระทำ
อืน่ใด เนือ่งจากกระทำโดยไมมีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหนาทีห่รือไมถูกตองตามกฎหมาย
หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั ้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสำคัญทีก่ำหนดไวสำหรับ
การกระทำนั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติทีไ่มเปนธรรม หรือมีลักษณะ
เปนการสรางขัน้ตอนโดยไมจำเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ
ใชดุลพินิจโดยมิชอบ และวรรคสอง บัญญัติวา เรื ่องดังตอไปนี ้ไมอยู ในอำนาจศาลปกครอง
(๑)  การดำเนนิการเกี่ยวกบัวนัิยทหาร (๒) ... กรณีจึงเห็นไดวา มูลเหตุของการออกคำสั่งของผูถกูฟองคดี
ที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดขึ้นมาจากการที่ผูฟองคดีตองหาในคดีอาญา
ซึ่งตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๔ บัญญัติวา วินัยทหารนั้นคือ
การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร มาตรา ๗ บัญญัติวา ทหารผูใดกระทำผิด
ตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีทีป่รากฏในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลด
จากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหาร โดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติวา วินัยของขาราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวง
กลาโหม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ขอบังคับและระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดออกขอบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหารไวหลายกรณี 
เชน ระเบยีบกระทรวงกลาโหมวาดวยผูซ่ึงไมสมควรจะดำรงอยูในยศทหารและบรรดาศกัดิ ์พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบีย้หวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภท
นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน 

   เมื่อกรณีของเรื ่องนี ้ การที่ผู ฟองคดีตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไปจนถูกศาล
ออกหมายจับ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซึง่ไดรับมอบอำนาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหทำการแทน
ไดมีคำสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ สั่งใหผู ฟองคดี
ออกจากราชการและถอดยศทหารเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามขอบังคับกระทรวง
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒ ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวย
การแบงประเภทนายทหารสญัญาบตัร พ.ศ. ๒๔๘๒ จงึเปนการดำเนนิการเกี่ยวกบัวนิยัทหาร ตามนัย
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเปนคดีที่ไมอยูในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขออางของผูฟองคดีที่วา คำสั่งดังกลาวเขาลักษณะ
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจากนายทหาร
ชัน้นายพลไมสามารถรับทัณฑทางวินัยทหารได จึงไมเปนคดีที ่เกี ่ยวกับวินัยทหารนั ้น 
ไมอาจรับฟงได  ทีศ่าลปกครองชั้นตนมีคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจาก
สารบบความ และไมรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไว พิจารณานั้น
จึงชอบแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย

 ๓.  ผลคำสั่งของศาลปกครอง
  จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นตน   
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กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร 

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹�  ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
 ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดตราพระราชกําหนด
จาํนวน ๔ ฉบับ คอื พระราชกาํหนดใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพื่อการวางระบบบรหิารจัดการนํ้า
และสรางอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทีไ่ดรับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยพระราชกําหนดทั้ง ๔ ฉบับ
มผีลใชบงัคับตัง้แตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยเหตุผลหลักในการตราพระราชกําหนด
ทัง้ ๔ ฉบับน้ัน เปนผลสืบเน่ืองมาจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผานมาประเทศไทยไดเกิดวกิฤตการณอทุกภยั
อยางรายแรงในหลายจังหวัดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง รัฐบาล
จงึมีความจาํเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองบรูณะและฟนฟปูระเทศ ท้ังการแกไขเยียวยาความเสยีหายใหแก
ประชาชน การปองกันภัยพิบัติที่ใกลจะถึง การสรางความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชน
และผูลงทนุ รวมทั้งดาํเนนิการวางระบบการบรหิารจดัการน้ําเพื่อปองกนัการเกดิภยัพบิตัท่ีิอาจเกดิขึ้น
ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ ไดกาํหนดใหคณะรฐัมนตรี
ซึ่งเปนองคกรฝายบริหารสามารถตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติได ในกรณี
ทีเ่ห็นวาเพือ่ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และเปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตามเพื่อปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจ
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ตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับกับประชาชนตามอําเภอใจ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงไดวางกลไกในการตรวจสอบการใชอํานาจของของฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดไว 
ทัง้การตรวจสอบในขั้นตอนกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดและในขั้นตอนหลังจากรัฐสภา
ไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ดังนั้น เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจของฝายบริหารในการ
ตราพระราชกําหนดและกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนด คอลัมนคมความคิด เข็มทิศ
รฐัธรรมนญู ฉบับน้ี จงึขอนาํเสนอเรือ่ง “กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิาร” 
ดังนี้

๒. หลักเกณฑการตราพระราชกําหนด
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ไดกําหนดใหฝายบรหิารคอืคณะรฐัมนตรมีีอํานาจในการที่จะ
ตราพระราชกําหนดไดรวม ๒ กรณีดวยกัน คือ
 กรณีแรก พระราชกําหนดทั่วไป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดทั่วไปไวใน
มาตรา ๑๘๔ ซึ่งวรรคหนึ่งบัญญัตวิา “ในกรณเีพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษาความปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได” และวรรคสอง
บัญญัติวา “การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทาํไดเฉพาะเมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็วาเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได” 
 เมือ่พิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและ
วรรคสองแลว เราอาจแบงเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดได ๒ ประการ คือ
 ๑)  เง่ือนไขเฉพาะเร่ือง ซึ่งบัญญัตไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง 
ดังนี้๑

  ๑.๑) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
  คาํวา “เพ่ือประโยชนในอนัท่ีจะรกัษาความปลอดภัยของประเทศ” หมายความวา ประเทศ
ตกอยูในภาวะสงคราม เชน ถูกรุกรานจากอริราชศัตรู หรือเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในประเทศ 
เชนราษฎรตางเชื้อชาติ หรือตางศาสนาทําการรบพุงกัน และพระราชกําหนดทีฝ่ายบริหารไดตราขึ้น
ใชบงัคับนัน้ มเีจตนารมณหรือความมุงหมายเพือ่ใหอาํนาจพนักงานเจาหนาทีใ่นอันทีจ่ะทําการขับไล
อริราชศัตรู หรือระงับสงครามกลางเมือง 

 ๑อมร จันทรสมบูรณ, สมยศ เชือ้ไทย,วรพจน วิศรุตพิชญ, กิตติศักดิ์ ปรกติ, บรรเจิด สิงคะเนติ, นิติรัฐ กับอํานาจในการ
ตราพระราชกําหนด, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖. 
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  ๑.๒) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
  คําวา “เพือ่ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ” หมายความวา ไดมี
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยขึ้น เชน เกิดการกบฏ หรือการการจลาจล และพระราชกําหนดที่
ฝายบริหารตราขึ้นใชบงัคับนัน้มีเจตนารมณหรือความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ในอันที่จะปราบปรามคณะผูกอการกบฏหรือการจลาจล    
  ๑.๓) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
  คาํวา “เพ่ือประโยชนในอนัที่จะรกัษาความมั่นคงในทางเศรษฐกจิของประเทศ” หมายความวา
ประเทศกาํลังประสบกบัปญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจ เชน มูลคาการสงออกของสนิคาไปตางประเทศลดลง 
รายไดจากการทองเที่ยวลดลง ภาคธุรกิจมกีารปดหรือเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น ปญหาอัตราการวาง
งานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และพระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นใชบังคับนั้นมีเจตนารมณหรือ
ความมุงหมายในอันทีจ่ะชวยเหลือหรือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศหรือแกไขปญหาการวางงาน
ของประชาชน
  ๑.๔) เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
  คําวา “เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” หมายความวา ไดมีภัยพิบัติ
สาธารณะเกิดขึ้น หรือใกลจะเกิดขึ้น เชน เกิดอุทกภัย แผนดินไหว โรคระบาด อัคคีภัยรายใหญ ๆ 
ซึ่งถือไดวาเปนภัยตอประชาชน และพระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นใชบงัคบัน้ันมีเจตนารมณหรอื
ความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในอันที่จะขจัดภัยพิบัตินั้นใหหมดสิ้นไป
 ๒) เงือ่นไขดานความจําเปน ซึง่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ 
วรรคสอง คือ “เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได”
 ศาลรัฐธรรมนูญไดใหความหมายคําวา “กรณีฉุกเฉิน” ไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๒ วากรณีใด
จะถือวาเปนกรณีฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ตองเปนกรณีที่เรงดวนที่จะตองรีบ
ปองกันแกไขโดยพลัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาหากไมเรงรีบดําเนินการปองกันและวางแนวทาง
แกไขไวกอนยอมจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง
 กรณีที่ ๒ พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราไวในมาตรา ๑๘๖ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
 ๑) ตองอยูในระหวางสมัยประชุม ไมวาจะเปนสมัยประชุมสามัญทัว่ไป หรือสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ 
 ๒) ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา
โดยดวนและลับ
 ๓) เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
 ดังน้ัน เม่ือคณะรฐัมนตรจีะใชอํานาจตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงัคบั จําตองพจิารณาในเบื้องตน
วาจะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ หรือ มาตรา ๑๘๖ 
ซึ่งมีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยเฉพาะแตกตางกัน 
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๓. การตรวจสอบการตราพระราชกําหนด
 โดยหลกัการทั่วไปหรอืตามปกติแลว อํานาจในการตรากฎหมายน้ันเปนอํานาจของฝายนิติบญัญตัิ
หรือรัฐสภาซึ่งเปนองคกรทีไ่ดรับมอบหมายใหใชอํานาจนิติบัญญัติตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจ
อธิปไตย แตในบางกรณีเมือ่มีเหตุอันเปนความจําเปนรีบดวนทีไ่มอาจตรากฎหมายโดยรัฐสภาได 
รัฐธรรมนูญจึงแบงอํานาจนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารใชชั่วคราว๒ เมือ่ฝายบริหารโดยคณะรัฐมนตรี
ไดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีกลไกในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะรฐัมนตรวีาเปนไปตามเงื่อนไขที่รฐัธรรมนูญกาํหนดไวหรอืไม โดยอาจ
แยกกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดออกเปน ๒ กรณี คอื การตรวจสอบกอนมีการอนมุตัิ
พระราชกําหนด และการตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา ดังนี้
 ๓.๑ การตรวจสอบกอนมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดกาํหนดกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกาํหนดของ
ฝายบริหารกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
  เม่ือคณะรฐัมนตรไีดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงัคบัเปนกฎหมายแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอ
พระราชกําหนดนัน้ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทีค่ณะรัฐมนตรี
ตราขึ้น โดยแยกพิจารณาตามประเภทของพระราชกําหนด ดังนี้
  ๑) กรณีพระราชกําหนดทั่วไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม 
ไดกําหนดวาในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้น
ตอรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) เพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและ
การรอการเปดสมยัประชุมสามญัจะเปนการชกัชา คณะรฐัมนตรตีองดาํเนินการใหมีการเรยีกประชมุรฐัสภา
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว
  ๒) กรณีพระราชกาํหนดเกี่ยวดวยภาษอีากรและเงนิตรา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๑๘๖ วรรคสอง กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองนําเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้นตอ
สภาผูแทนราษฎรภายใน ๓ วันนับแตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา สวนขั้นตอนในเรื่องอื่น ๆ  
เหมือนกับพระราชกําหนดทั่วไป
  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทั้ง ๒ ประเภทของรัฐสภา จะมผีลในทางกฎหมาย
ตามมาแยกพิจารณาได ๔ กรณี ดังนี้
   (๑) กรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้นเปนอันตกไป 
แตทัง้นีไ้มกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม

 ๒บวรศักดิ์ อุวรรโณ, กฎหมายมหาชน เลม ๓ ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม,๒๕๓๘), หนา ๘๔. 
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   (๒) กรณีทีส่ภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแทนราษฎรยนืยนัการอนมัุติดวยคะแนนเสยีงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกาํหนดนัน้เปนอนัตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปน
ไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม
   (๓) กรณีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
   (๔) กรณีทีส่ภาผู แทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมตัิดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
 อนึ่ง หากพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
และพระราชกําหนดนั้นตองตกไป ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล (คือตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
การไมอนุมัติพระราชกําหนดในราชกิจจานุเบกษา)
 ตัวอยางเชน๓ สมมติวาคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดกขึ้น และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ โดยมสีาระสาํคญัวา ผูท่ีไดรบัมรดกตกทอดตองเสยีภาษมีรดกรอยละ ๑๐ 
ในวนัที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายบุญมีไดรับมรดกมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบิดาซึ่งเสียชีวติ และ
นายกรรมบังไดรับมรดกจากมารดาของตนที่เสียชีวิตมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวนัที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ นี้เอง นายกรรมบงัในฐานะพลเมอืงด ีไดนาํเงนิจาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จายภาษใีหรฐั สวนนายบญุมี
ยังไมไดจายภาษีมรดกตามพระราชกําหนดดังกลาว ตอมาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คณะรฐัมนตรี
ไดเสนอพระราชกําหนดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยในกรณีนี้รัฐสภาอาจพิจารณามีมติ
ใน ๒ กรณี ดังนี้
 กรณีแรก หากรัฐสภาอนุมัติพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดก พระราชกําหนดนี้ก็จะมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบญัญตัติอไป นายบุญมีก็จะตองจายภาษีมรดกใหรัฐเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 กรณทีี่สอง หากรฐัสภาไมอนมุตัพิระราชกาํหนดเกบ็ภาษมีรดก พระราชกาํหนดเกบ็ภาษมีรดกนี้
ยอมตกไป แตทัง้นี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางใชพระราชกําหนดนั้น กลาวคือ 
นายกรรมบังซึ่งไดเสียภาษีมรดกไปแลวในขณะที่พระราชกําหนดใชบังคับ ดังนั้น แมภายหลังรัฐสภา
จะไมอนมัุติพระราชกาํหนด กไ็มกระทบถงึการที่นายกรรมบงัไดจายภาษมีรดกไปแลว คอื นายกรรมบงั
จะเรียกคืนภาษีทีต่นจายใหรัฐไปแลวไมได สวนนายบุญมีทีย่ังไมไดจายภาษี เมื่อพระราชกําหนด
เก็บภาษีมรดกตกไป ก็ยอมไมมีกฎหมายใดมาบังคับใหตองเสียภาษีมรดกใหรัฐ   

 ๓โปรดด ูมานติย จมุปา, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), (กรงุเทพฯ : บรษิทั ว.ี พริ้นท 
(๑๙๙๑) จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๘.  
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    ๓.๑.๒ การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการ
เสนอความเหน็ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินิจฉยัวาการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิารเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง หรอืไม 
ดังนี้
    ๑) กอนทีส่ภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดซึ ่งเปน
พระราชกาํหนดท่ัวไป สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจาํนวน
สมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของแตละสภา มสีิทธิเขาชือ่เสนอความเห็นตอประธานแหงสภาทีต่นเปน
สมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธาน
แหงสภาน้ันสงความเห็นไปยังศาลรฐัธรรมนญูภายใน ๓ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัความเหน็เพื่อวนิจิฉยั เม่ือศาล
รฐัธรรมนญูวนิจิฉยัแลว ใหศาลรฐัธรรมนูญแจงคาํวินิจฉยัน้ันไปยงัประธานแหงสภาที่สงความเหน็นั้นมา
    ๒) เม่ือประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาไดรบัความเหน็ของสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาแลว ใหรอการพจิารณาพระราชกําหนดน้ันไวกอนจนกวาจะไดรบัแจง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    ๓) ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
    ๔) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ตองมคีะแนนเสยีงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูท้ังหมด

    มีขอสังเกตสําคัญ ๓ ประการ คือ
    (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการตรา
พระราชกําหนดไดอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถตรวจสอบไดทั้งกรณีการตราพระราชกําหนดของ
คณะรฐัมนตรเีปนไปเพื่อประโยชนในอนัท่ีจะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง 
หรอืเปนกรณีฉุกเฉนิท่ีมีความจาํเปนรบีดวนอันมอิาจจะหลกีเลี่ยงไดหรอืไม ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
ซึ ่งแตกตางจากหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทีใ่ห
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง 
เทาน้ัน แตศาลรฐัธรรมนญูไมมีอํานาจตรวจสอบวาการตราพระราชกาํหนดของคณะรฐัมนตรเีปนกรณี
ฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ดังทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑   
    (๒) ศาลรฐัธรรมนญูมีอํานาจตรวจสอบไดเฉพาะพระราชกําหนดทั่วไปที่คณะรฐัมนตรี
ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ เทานั้น ถาเปนพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราตามมาตรา ๑๘๖ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    (๓) ผลทางกฎหมายในกรณทีี่มกีารสงเรื่องใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยแตกตางจากผล
ของการทีร่ฐัสภาไมอนุมัติพระราชกาํหนด กลาวคอื หากศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาพระราชกาํหนดใด
ตราขึ้นโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง “จะทาํใหพระราชกาํหนดนั้นไมมผีลบงัคบั
หรือโมฆะมาแตตน” ซึ่งตางกบักรณีท่ีรฐัสภาไมอนุมตัพิระราชกําหนดซึ่งแมวาจะทําใหพระราชกาํหนด
นั้นตกไป แตทั้งนี้ก็ไมใหกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
 ๓.๒ การตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา 
 การตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบรหิารนอกจากการตรวจสอบในข้ันตอนกอนมกีาร
อนุมัติพระราชกําหนดดังที่กลาวมาแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบภายหลังท่ีรฐัสภาไดอนุมัตพิระราชกาํหนดแลว ซึ่งเปนกระบวนการท่ีใชเปนการท่ัวไปเชนเดยีวกบั
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐสภาไดตราขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี้
  ๓.๒.๑ การตรวจสอบผานทางผูตรวจการแผนดิน
  เมือ่พระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลวจะมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป ตามนัยมาตรา ๑๘๔ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น 
หากผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติของพระราชกําหนดนั้นมีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีบุคคลรองขอตอผูตรวจการแผนดินหรือไมก็ตาม ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเหน็ตอศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหพจิารณาวนิจิฉยัได ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๔๕ (๑) 
  ๓.๒.๒ การตรวจสอบผานทางศาล
  เมือ่มีขอพิพาทขึ้นสูการพิจารณาของศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ถาศาลเห็นเองหรือคูความในคดีโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติของพระราชกําหนด
ทีศ่าลจะนํามาใชบังคับแกคดีนัน้ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั ้น ใหศาลที่พิจารณาคดีนั ้นสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑

บทสรุป
 การตราพระราชกําหนดเปนอํานาจของฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเพื่อประโยชน
ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ หรอืปองปดภัยพบิัติสาธารณะ เพียงแตจํากัดกรอบในการตราพระราชกําหนดของ
คณะรฐัมนตรไีววาใหกระทาํไดเฉพาะเปนกรณฉุีกเฉินท่ีมคีวามจาํเปนรบีดวนอนัมอิาจจะหลีกเลี่ยงได 
อยางไรก็ตามเพือ่ปองกันมใิหฝายบริหารใชอาํนาจตราพระราชกําหนดขึน้ใชบังคับตามอําเภอใจ 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัที่ผานมารวมทั้งฉบบัปจจุบนัจึงไดวางกลไกในการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอาํนาจตราพระราชกําหนดของฝายบริหารไวทัง้ขัน้ตอนกอนทีร่ัฐสภาจะไดอนุมัติ
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กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร 

จุลนิติ

พระราชกําหนดและขั้นตอนภายหลังที่รัฐสภาไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ทัง้นี้เพื่อเปนหลักประกัน
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายบริหาร
 อยางไรกต็ามการที่รฐัธรรมนญูฉบบัปจจุบนัไดขยายอํานาจใหศาลรฐัธรรมนูญสามารถตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดในประเด็นเกี่ยวกับ “ความฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอนัมอิาจจะหลกีเลี่ยงได” อาจจะขดัตอหลกั “การกระทําของรฐับาล” (act of government) 
ซึ่งโดยหลักสากลแลวจะไมตกอยูภายใตการตรวจสอบของศาล ดังนั้นหากจะมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในอนาคตควรจะจํากัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญใหตรวจสอบไดเฉพาะเหตุในการ
ตราพระราชกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งเทานั้น แตไมควร
ใหมีอํานาจตรวจสอบดุลพินิจของฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ 
วรรคสอง 
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มุมสะทอนนคคความมคิดดนนิตติิบัญญัติ : LLLe

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖๑

๑. บทนำ
 การรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษ เปนมาตรการที่มีความสำคญัอยางหนึ่งในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาโดยมีเจตนารมณเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหผูกระทำความผดิซึ่งศาลจะพพิากษาลงโทษจำคุก
ระยะสั้นตองรับโทษ ซึ่งในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาถือวาเปนการลงโทษที่ไมกอใหเกิดผล
ในการปรบัเปล่ียนใด ๆ  เน่ืองจากเหน็กนัวาเปนระยะเวลาท่ีไมเพยีงพอสำหรบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ผูกระทำความผิดใหสอดคลองกบับรรทัดฐานของสงัคมได แตกลบัจะเปนการทำใหผูกระทำผดิไดมโีอกาส
แลกเปล่ียนความคดิและพฤตกิรรมตาง ๆ  ซึ่งกนัและกนั ยังผลใหพฤตกิรรมที่ไมพงึปรารถนาและขดัตอ
บรรทัดฐานของสังคมซึมซับสูผู กระทำผิดซึ่งไดรับโทษในระยะเวลาอันสั้นดังกลาวได๒ นอกจากนี้
ในตลอดระยะเวลาในการตองโทษรัฐจะตองเสียคาใชจายเพื่อเลี้ยงดูผูกระทำผิดอีกเปนจำนวนมาก 
อีกทั้งเมื่อพนโทษแลวบุคคลนั้น ๆ ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม และยังถูกตราหนาวา 
“เปนคนขี้คุก” และที่สำคัญทำใหอาจขาดโอกาสในการที่จะมีบุคคลใดหรือหนวยงานใดรับเขาทำงาน 
อ ันสงผลถึงครอบครัวหรือผู อย ู ในความอุปการะเลี ้ยงดูของผู กระทำความผิดพลอยไดรับ
ความเดือดรอนทุกขยากไปดวย ทัง้ยังทำใหบุคคลนั้นถลำลึกไปในทางที่เปนภัยตอสังคมสวนรวม
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จึงทำใหศาลตองพิจารณาคดีโดยการใชดุลพินิจกำหนดบทลงโทษ
คดีอาญาทีม่ ีโทษจำคุกระยะสั ้นและอยู ในเงื ่อนไขของการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ 
โดยการไมลงโทษจำคุกผูกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนไปตามหรือสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมตอไป อันเปนเจตนารมณสำคัญ
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก บัญญัติวา
“ผูใดกระทำความผดิซึ่งมีโทษจำคกุ และในคดนีั้นศาลจะลงโทษจำคกุไมเกนิ ๓ ป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรบัโทษจำคกุมากอน 

หรอืปรากฏวาไดรบัโทษจำคกุมากอน แตเปนโทษสำหรบัความผดิท่ีไดกระทำโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ เม่ือศาลไดคำนงึถงึอาย ุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด 
หรือเหตุอืน่อันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือกำหนดโทษแตรอ
การลงโทษไวแลวปลอยตวัไป เพือ่ใหโอกาสผูนั้นกลบัตวัภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตองไมเกนิ ๕ ป นบัแตวนัท่ีศาลพพิากษา 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นหรือไมก็ได”.

๒ ปรีชา ขำเพชร, ดุลพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา, 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๑.
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จุลนิติ

 อยางไรก็ตาม การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษยังมีขอจำกัดในการดำเนินการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย โดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการใชวิธีการรอการลงโทษหรือรอ
การกำหนดโทษไดอยางกวางขวางและเพียงพอ สงผลใหมีผูกระทำผิดที่สมควรจะใชมาตรการคุม
ความประพฤติตองไดรับโทษจำคุกเปนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงหลักเกณฑ
การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และแนวทางแกไข
ขอจำกัดของกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “ปญหา
ขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖” ดังนี้

๒. เง่ือนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดกำหนดเงื่อนไขคดีทีศ่าลอาจพิพากษารอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ดังนี้
 ๒.๑ ตองมีการกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป
  คำวา “กระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก” นั้น แสดงวาโทษอยางอื่น เชน ประหารชีวิต 
กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน จะรอการลงโทษไมได๓ หรือเมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขังไปแลว 
กจ็ะรอการลงโทษกกัขงัไมได เชนกนั และคำวา “คดนีั้นศาลจะลงโทษจำคกุไมเกนิ ๓ ป” หมายความถงึ 
โทษที่ศาลจะลงจริง ๆ หลังจากมีการเพิ่มโทษหรือลดโทษแลว ไมวาความผิดนั้นจะมีอัตราโทษ
เทาใดก็ตาม
  ท้ังนี ้ในการกระทำความผดิ “หลายกรรมตางกนั” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ 
ซึ่งศาลตองลงโทษผูกระทำความผิดทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป การพิจารณาวาจะรอการลงโทษ
ตามมาตรา ๕๖ ไดหรือไมนั้น ตองแยกพิจารณาโทษจำคุกแตละกระทง มิใชเอาโทษจำคุกทุกกระทง
มารวมกัน ตวัอยางเชน หากศาลพพิากษาใหลงโทษจำคกุจำเลยเปนรายกระทง กระทงละ ๑ ป รวม ๕ กระทง
เปนโทษจำคุก ๕ ป เชนนีศ้าลใชดุลพินิจรอการลงโทษได โดยถือวาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
เปนคดี ๆ ไปตามกระทงความผิดที่โจทกรวมฟองมาไมเกินคดีละ ๓ ป๔ 

๓ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๘๑๘/๒๕๓๓.
๔ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๕๔/๒๕๒๓, ที่ ๗๘๙/๒๕๒๔, ที่ ๑๑๐๒/๒๕๒๕.
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 ๒.๒ ตองไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจำคุกมากอน
แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  บุคคลทีเ่คยไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาอันถึงที ่สุด๕ของศาลไทย๖มาแลว 
ไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด และไมวาคดีทีจ่ำเลยไดรับโทษจำคุกนั้นจะเปนการกระทำกอนหรือหลัง
การกระทำความผิดกอนคดีทีศ่าลจะพิพากษา๗ ถาไมใชความผิดทีก่ระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
ศาลก็จะรอการลงโทษบุคคลนัน้ไมได สำหรับคำวา “ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน” 
หมายความวา ไมเคยไดรับโทษจำคกุจรงิ ๆ  มากอน ดังน้ัน ถาปรากฏวาผูกระทำความผดิเคยไดการรอ
การลงโทษมากอน และมากระทำความผิดขึ้นอีกภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไว ศาลก็อาจจะ
รอการลงโทษใหแกผู กระทำความผิดไดใหมอีก๘ (รอแลวรออีกได) เชนเดียวกันหากปรากฏวา
ผูกระทำความผิดเคยไดรับการยกโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๕ หรือไดรับการ
เปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ ก็ถือวาไมเคยไดรับโทษ
จำคุกมากอนเชนกัน นอกจากนี้ถาบุคคลผูนั ้นไดเคยตองคำพิพากษาอันถึงทีสุ่ดใหลงโทษจำคุก 
แตไดรบัการลางมลทนิ ตามพระราชบญัญตัลิางมลทนิฯ ท่ีใหถอืวาจำเลยมไิดเคยถกูลงโทษ จึงตองถอืวา
จำเลยไมเคยไดรับโทษจำคุกมากอน ซึ่งตองดวยหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ 
ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษใหแกจำเลยได๙ 
 ๒.๓ ตองมีเหตุที่ศาลเห็นเปนการสมควรใหรอการลงโทษ
  เหตุที่ศาลอาจเห็นเปนการสมควรรอการลงโทษหรือไม แบงออกไดเปน ๓ เหตุ คือ 
  (๑) เหตุเกี่ยวกับตัวจำเลยเอง ไดแก 
   - อายุ เชน มีอายุนอยหรือมีอายุมากแลว
   - ประวัติ เชน ประวัติสวนตัวในทางดีหรือราย
   - ความประพฤติ เชน มีความประพฤติเรียบรอย หรือไมเคยกระทำใหบุคคลอื่น
ไดรับความเดือดรอน
   - สติปญญา เชน มีสติปญญาดีหรือมีความรูนอยสอไปในทางโงเขลาเบาปญญา
   - การศึกษาอบรม เชน ไดรับการศึกษานอยหรือไดรับการศึกษาสูง
   - สุขภาพ เชน มีสุขภาพไมแข็งแรงสมบูรณ มีโรคประจำตัว หรือรางกายพิการ
   - ภาวะแหงจิต เชน มีจิตใจไมปกติเหมือนคนทั่วไปโดยไมสามารถควบคุมตนเองได
ในบางโอกาส
   - นิสัย เชน เปนคนใจเย็น สุขุม อารมณรอน ดุราย

๕ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๒๑๕/๒๕๓๓.
๖ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๖๕๖/๒๕๔๘.
๗ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๗๐/๒๕๐๗.
๘ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๘๓/๒๔๙๗.
๙ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๙๒/๒๕๕๐ อยางไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๙๘๑/๒๕๕๐ ไดวินิจฉัยวา 

พระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลเพียงใหถือวาผูตองหาไมเคยถูกลงโทษจำคุกเทานั ้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติ
หรอืการกระทำอนัเปนเหตใุหบุคคลนั้นถกูลงโทษจำคกุถกูลบลางไปดวย ศาลลางทั้งสองจงึนำขอเทจ็จรงิท่ีวาจำเลยเคยกระทำความผดิ
มากอนตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจมาประกอบการใชดุลพินิจไมรอการลงโทษจำคุกใหแกจำเลยได.
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   - อาชีพ เชน มีอาชีพการงานมั่นคงหรือมีอาชีพไปในทางเสียสละตอสังคม มีอาชีพ
ไมแนนอน หรือไมประกอบอาชีพ
   - สิ่งแวดลอม เชน อยูในสิ่งแวดลอมดีหรือไม
  (๒) สภาพความผิด เชน ความผิดไมรายแรง ผลของความเสียหายมีไมมากนัก สังคม
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเปนความผิดทีท่ำใหสังคมโดยรวมไดรับผลราย หรือฝายผูเสียหายมีสวน
ประมาทหรือยั่วยุใหจำเลยกระทำความผิด 
  (๓) เหตุอ ืน่อันควรปรานี เชน ผู กระทำความผิดมีภาระตองเลี ้ยงดูบุตรภายใน
ครอบครัว ไมเคยกระทำความผิดใด ๆ  อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอน เคยกระทำความดี
ตอสังคมมากอน หรือมีการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น

 ทัง้นี ้เม่ือปรากฏวาผูใดกระทำความผดิ และเปนกรณท่ีีอยูในเงื่อนไขที่จะรอการลงโทษไดดงักลาว
และศาลเห็นสมควรดวย ศาลอาจจะพิพากษาวาผู นั ้นมีความผิดแตใหรอการกำหนดโทษไว
หรือกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะไดกำหนด แตตองไมเกิน ๕ ป นับแตวันทีศ่าลพิพากษา นอกจากนั้นในระหวางการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ศาลมีอำนาจจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
หากผูนัน้ไดกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติทีศ่าลกำหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทำความผิด
หรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไมไดกำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได๑๐ และหากผูกระทำความผิด
ไดกระทำผิดขึน้อีกภายในระยะเวลาท่ีศาลกำหนด ถาความผดิท่ีกระทำครัง้หลงัมิใชความผดิท่ีไดกระทำ
โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ และศาลจะพพิากษาในคดหีลงัใหลงโทษจำคกุ ใหศาลที่พพิากษาคดี
หลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษ
ไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลังได แตถาภายในระยะเวลาที่ศาลไดกำหนดไวในคำพิพากษาใหรอ
การลงโทษเพื่อใหผูกระทำความผิดไดกลับตัวนั้น ปรากฏวาผูกระทำความผิดไมไดกระทำผิดขึ้นอีก 
ผูนั้นก็พนจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น๑๑ แลวแตกรณี 

๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๗.
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘.
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๓. เง่ือนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเปนประเทศตนแบบในการสรางสรรคระบบและวธิกีารท่ีหลากหลาย
เพื่อคุมความประพฤติผูกระทำความผิดภายหลังจากพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ 
ไดกำหนดใหคดีทีศ่าลจะมีคำพิพากษาใหคุมความประพฤติไดนั้น แตกตางกันไปตามเขตอำนาจวา
เปนศาลของรัฐบาลกลาง หรือศาลมลรัฐ ซึ่งโดยหลักทั่วไปจะคลายกัน กลาวคือ ศาลสามารถใชวิธีการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมประพฤติกับจำเลยไดในคดีทุกประเภท เวนแตเปนคดี
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษประหารชีวิต 
หรือกรณีเปนความผิดซึ่งไมสามารถนำเอาวิธีการคุมความประพฤติมาใชได หรือกรณีจำเลยถูกลงโทษ
ในความผดิท่ีศาลพพิากษาใหจำคกุในความผดิฐานเดยีวกนัอีกครั้ง ซึ่งเปนการพจิารณาวาจะมแีนวโนม
จะกระทำความผิดซ้ำหรือไมเปนสำคัญ นอกจากนี้ไมปรากฏวามีเงื่อนไขในเรื่อง “ไมปรากฏวาเคย
ตองโทษจำคุกมากอน” ซึ่งหมายความวาแมผูกระทำความผิดเคยตองโทษจำคุกมากอน ศาลก็สามารถ
ใชวิธีการคุมความประพฤติได เวนแตคดีทีม่ีโทษหนัก หรือมีแนวโนมจะกระทำความผิดอีกเทานั้น๑๒ 
จึงแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูกระทำความผิดสามารถอยูรวมกับสังคมปกติโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษและคุมประพฤติไดอยางกวางขวางกวาเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ ของประเทศไทยซึ่งคำนึงถึงแตเพียงอัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเปนสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา๑๓

                 ประเทศไทย                ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑. ความผิดนั้นมีโทษจำคุก และศาลจะลงโทษ
จำคุกไมเกิน ๓ ป
๒. ผูกระทำความผิดไมเคยไดรับโทษจำคุก
มากอน เวนแตความผิดที่เกิดจากความประมาท 
หรือเปนความผิดลหุโทษ 
๓. ศาลใชดุลพินิจในขอเท็จจริง ๓ ประการ เพื่อ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ คือ
    ๓.๑ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทำความผิด
    ๓.๒ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิด
    ๓.๓ ขอเท็จจรงิอันเปนเหตุอันควรปรานี

ศาลสามารถรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ไดทุกระดับความผิด ยกเวนความผิดรายแรง
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต 
๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษ
ประหารชีวิต โดยพิจารณาขอเท็จจริงอื่น
ประกอบ คือ ลักษณะของความผิด
และพฤติการณแหงคดี บุคลิกลักษณะ ประวัติ
ภูมิหลังของผูกระทำความผิด ความสอดคลอง
ของจุดประสงคในการลงโทษ และเหตุอันสมควร
ที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ

๑๒ วัชราภรณ จิตรชุม, การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๔๕, หนา ๘๑.

๑๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๖๔.
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๔. ปญหาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกับอัตราโทษที่
เปลี่ยนแปลงไป
 การรอการลงโทษและการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดเริ่มนำมาใช
ในประเทศไทยตั้งแตกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งมีผลบงัคบัใชเม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ 
บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำคุกไว
ไมเกิน ๑ ป จนกระทัง่ป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดมีการยกเลิก และประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบันแทน โดยในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึงปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญามาแลวรวมจำนวน ๒๑ ครั้งดวยกัน๑๔ ซึ่งสวนใหญจะเปนการแกไขในเรื่อง
อัตราโทษที่มุงเนนใหผูกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวตออำนาจของกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ
ที่หนักขึ้น๑๕ 

 ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไดมี
การแกไขมาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๕๗, มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ โดยใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา “โดยทีก่ารกระทำความผิดตอตำแหนงหนาทีร่าชการและความผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีในการยตุธิรรม ยอมสงผลเสยีหายรายแรงแกรฐัและประชาชน โทษสำหรบัการกระทำผดิ
เหลานีต้ามทีบ่ญัญตัิไวในกฎหมายปจจุบันยงัมอีตัราโทษต่ำกวาควร สมควรแกไขเพิม่เติมใหสูงขึ้น
และกำหนดโทษข้ันต่ำไวดวย ท้ังน้ี  เพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทำผิดดังกลาวน้ีใหไดผลดีย่ิงข้ึน” 
 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไดแกไข
มาตรา ๓๓๕ วรรค ๔ โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปรากฏวา
ในปจจบัุนอาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางย่ิงอาชญากรรมที่เปนความผดิฐานลกัทรพัยเกี่ยวกบั
โค กระบือ หรือเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลของเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ทำให
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทำนาหรือเพาะปลูก
เกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ หรอืเครื่องจักรกลตาง ๆ  มาทำการเพาะปลกูไดทันตามฤดกูาล แมวา
เจาหนาที่ผู รับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลาและจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษ
เปนจำนวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทำใหผูกระทำความผิดหลาบจำหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ทั้งนี้ 
เพราะกฎหมายกำหนดโทษทีจ่ะลงแกผูกระทำความผิดไวต่ำ สมควรเพิม่โทษที่จะลงแกผูกระทำ

๑๔ โดยไดมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทาย คือ พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๐.
๑๕ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๒, หนา ๗๔.
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ความผิดใหสูงขึน้ เพือ่ใหเปนทีห่ลาบจำและเกรงกลัวตออาญาแผนดนิ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”
 พระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดเพิ่มเตมิ 
มาตรา ๗ (๑/๑) และลักษณะ ๑/๑ มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓, ๑๓๕/๔ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ “โดยทีป่จจุบันการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติได
ทวีความรุนแรงและมีรูปแบบทีซ่ับซอนมากยิง่ขึ้น และไดมีการใชหนังสือเดินทางเปนเครื่องมือในการ
กระทำดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศและตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
สมควรขยายขอบเขตของการกระทำเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหกวางขวางขึ้น และสมควรกำหนด
อัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” เปนตน
 จะพิจารณาเห็นไดวาในขณะที่บทบัญญัติทีใ่หอำนาจศาลในการรอการลงโทษที่ชวยเอื ้อ
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูกระทำความผิดทีก่ฎหมายกำหนดไววาควรอยูในขายไดรับความปรานี นั้น 
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตเพียงแคครั้งเดียวเทานั้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกรณีอัตราโทษที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกจำเลย จากเดิม “ไมเกิน ๒ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๓ ป” เพือ่เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจ
ในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษผูกระทำความผิดทางอาญาไดมากขึ้น
 แตอยางไรก็ตาม การแกไขเงื่อนไขในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษดังกลาวก็ยัง
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับอัตราโทษของกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีทีก่ฎหมายไดกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวซึ่งมีอยูเปนจำนวนมากทั้งในประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา 
 ตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม 
ซ่ึงบัญญัติวา “ถาความผิดน้ันเปนการกระทำท่ีประกอบดวยลักษณะดังท่ีบัญญัติไวในอนุมาตราหน่ึงมาตราใด
แหงมาตรา ๓๓๕ หรือเปนการกระทำตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักรที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสำหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป และปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐,๐๐๐ บาท” 
 ความผดิเกี่ยวกบัการแจงความเทจ็ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม ซึ่งบญัญตัวิา 
“ถาการกระทำตามวรรคหน่ึงเปนการแจงหรอืใหถอยคำตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จำคกุต้ังแต ๗ ป ถงึ ๑๐ ป และปรับต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ป” 
 ทั้งนี้ การที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวสูงเชนนี้ ทำใหสงผลตอการใชดุลพินิจของศาล
ในการกำหนดโทษตอผูกระทำความผดิในฐานความผดิตาง ๆ  กลาวคือ อัตราโทษจำคกุตำ่สดุในบางฐาน
ความผิดไมเอื้อตอการเลือกกำหนดโทษใหเปนอยางอื่นนอกจากโทษจำคุก แมเปนอัตราโทษต่ำสุดก็ยัง
มีอัตราโทษท่ีสูงกวาอัตราโทษท่ีศาลจะใหความปรานีดวยวิธีการรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษได 
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และแมจะนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ มาใชเพื่อลดโทษใหแกผูกระทำความผดิกึ่งหนึ่งแลวก็ตาม 
อัตราโทษที่ศาลจะพพิากษาลงโทษจำคกุกยั็งสงูกวา ๓ ป ทำใหศาลจำตองพพิากษาลงโทษจำคกุจำเลย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แมวาในคดีนัน้จะมีพฤติการณหรือสภาพความผิดทีศ่าลไมตองการจะพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลยก็ตาม 

 ตัวอยางเชน นาย ก ไดเขาไปลักไกของนาย ข ในเวลากลางคืน แตนาย ข มาพบเขาพอดี
จึงเกิดการยื้อแยง และนาย ก ไดผลักหนาอกนาย ข เปนการกระทำแกเนื้อตัวหรือรางกาย อันเปนการ
ใชกำลังประทุษราย เพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป ซึ่งครบองคประกอบ
ในความผดิฐานชงิทรพัย๑๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม (ระวางโทษจำคกุตั้งแต 
๑๐ ป ถึง ๑๕ ป) แลว แมศาลเห็นวาจำเลยกระทำไปเพราะความยากจนขนแคนมิใชเปนผูกระทำ
ความผิดในลักษณะอาชญากรโดยแท และไมเคยกระทำความผิดมากอน ประกอบกับทรัพยนั ้น
มีราคาเล็กนอย จึงมีเหตุอันควรปรานี แตศาลก็มิอาจพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
และคุมประพฤติจำเลยได เนือ่งจากไมเขาเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในขอทีว่า 
“คดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” เปนตน

๕. บทสรุป
 ดังนั้น หากไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก โดยขยาย
หลักเกณฑการรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษในเงื่อนไขเกี่ยวกบัอตัราโทษจำคกุท่ีศาลจะลงโทษ
จำคกุผูกระทำความผิด จากเดิม “ไมเกนิ ๓ ป” แกไขเปน “ไมเกนิ ๔ ป” หรอื “ไมเกนิ ๕ ป” ใหสอดคลอง
กับการกำหนดอัตราโทษที่เปลีย่นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตลอดมา และเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหเหมาะสมกบัผูกระทำความผดิและลกัษณะของความผดิ กน็าจะเปนการ
เปดโอกาสเพื่อใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการอำนวยความยุติธรรมโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษจำคุกกับผูกระทำความผิดไดอยางเหมาะสม และเกิดความเปนธรรมมากข้ึนกวาเดิม 
โดยไมจำกัดอยูแตเพียงอัตราโทษที่เปนฐานความผิดเล็กนอยเทานั้น แตยังรวมถึงอัตราโทษที่กฎหมาย
กำหนดวาเปนความผิดรนุแรงดวย ทัง้นี ้เพือ่ใหผูกระทำความผดิอาญาบางฐานความผดิไดรบัการพจิารณา
ลงโทษตามความเหมาะสมและความจำเปนแหงพฤติการณของผูกระทำความผิดตอไป. 

๑๖ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๔๖๙-๒๔๙๔, ที่ ๘๖๗/๒๕๐๒, ที่ ๓๖๑/๒๕๒๐.
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วสิามัญฆาตกรรมกับ
ความยุติธรรมทางอาญา

๑. บทนำ
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ นั้นไดบัญญัติ

รับรองโดยกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และมาตรา ๘๑ (๒) รัฐตอง
ดำเนนิการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม ในการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ใหพนจากการลวงละเมิดทัง้โดยเจาหนาทีข่องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และตองอำนวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ัน ในกรณีท่ีความตายของบุคคลซ่ึงเกิดจากการกระทำของเจาหนาท่ีรัฐ
อันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน รัฐจึง
มีหนาที่ในการตรวจสอบความตายนั้นโดยการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหทราบวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน 
เมือ่ใด เหตุและพฤติการณทีต่าย และถาตายโดยคนทำรายใครเปนผูกระทำ อันเปนการอำนวย
ความยุติธรรมใหเกิดขึ ้นแกพลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความตายของบุคคล
เกิดขึน้จากการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยู
ในความควบคุมของเจาพนักงานซึง่อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่หรือทีเ่ขาใจกันโดยทัว่ไปวา 
“การวสิามัญฆาตกรรม” ดวยแลว ยอมกอใหเกิดคำถามขึ้นในสงัคมไทยเสมอวาการวสิามัญฆาตกรรม
ดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายไดรับความเปนธรรมจากรัฐหรือไม

   เพ่ือความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองของการวิสามัญฆาตกรรมและการชันสตูร
พลิกศพ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบความตายของบุคคลซึ่งเกิดจากการ
กระทำของเจาหนาที่รัฐอันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๘ หรือการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งกระบวนการยุติธรรม
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

สามารถเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาพนักงานไดมากนอยแคไหน เพยีงใด เพือ่พสิจูนความบรสิทุธิ์
ของเจาพนกังานวากระทำไปดวยเจตนาบรสิทุธ์ิหรอืไมนัน้ คอลมัน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM 
ใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา” ดังนี้

๒. ลักษณะของคดีวิสามัญฆาตกรรม
   โดยหลักการแลวไมมีกฎหมายใดใหอำนาจเจาพนักงานฆาตกรรมหรือทำรายคนรายได 

เพราะบุคคลทุกคนไมวาจะไดกระทำความผิดอาญารายแรงและมีอัตราโทษตามกฎหมายสูงเพียงใด 
ก็ยอมมีสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิไดรับการสอบสวนและพิจารณาคดีอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเปนธรรม เจาพนักงานไมมีสิทธิตัดสินความผิดและลงโทษบุคคลเหลาน้ันดวยตนเอง 
อยางไรก็ดี มีขอยกเวนที่เจาพนักงานอาจใชกำลังกับคนรายได ๒ กรณีดวยกันคือ

   กรณีที่ (๑) เจาพนักงานกระทำไปเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงพอสมควรแกเหตุ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘๑ หรือ

   กรณีที่ (๒) เจาพนักงานไดกระทำไปเพ่ือความปองกันทัง้หลายท่ีเหมาะสมแกพฤติการณ
แหงเรื่องในการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓๒  

   ทั้งนี้ หากพิสูจนไมไดวาการฆาหรือทำรายคนรายของเจาพนักงานเขาเงื่อนไขดังกลาวมา
ขางตนเจาพนักงานจะตองมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ซึง่การพิสจูน
การกระทำของเจาพนักงานที่ฆาตกรรมคนรายดังกลาวนั้นกฎหมายเรียกวาวิสามัญฆาตกรรม๓

   สำหรับคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น เปนถอยคำที่นักกฎหมายใชกันติดปากมาจาก
กฎหมายฉบับเกาซ่ึงถกูยกเลกิไปแลว คอื พระราชบัญญตัชิณัสตูรพลกิศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึง่ในมาตรา ๗ ขอ ๑ 
บญัญตัวิา “ฆาฏกรรมอนัเปนวิสามญัน้ัน คอืผูตาย ๆ  ดวยเจาพนกังานฆาตาย ในเวลากระทำการตามนาที ่
ยกตัวอยางดงัเชนเจาพนักงานไปจบัผูตองหาวาเปนโจรเปนผูราย แลฆาผูตองหาวาเปนโจรเปนผูรายน้ัน

   ๑ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘
  “ผูใดจำตองกระทำการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอ
กฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทำพอสมควรแกเหตุ การกระทำนั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมมี
ความผิด”.
   ๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
  “ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยัง
ที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบได
ในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป
  ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา 
ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับ
มีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึง
การจับกุมที่สามารถดำเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทำใหเกิดความไมปลอดภัย
แกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการน้ีใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึก
การจับดังกลาวไวดวย
  ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทำการจับมีอำนาจใชวิธีหรือ
การปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับนั้น”.
   ๓ช.ชางหัวหนา, วิสามัญฆาตกรรม, สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม เว็บไซต www.library.coj.go.th.
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ตายในเวลาจับดังนี้เปนตน เรียกวาเปนเหตุวิสมัญ”๔ ปจจุบันไมปรากฏคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” 
ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดแลว แตนักกฎหมายก็ยังคงนิยมใชและเขาใจตรงกันวา หมายถึง 
การพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทำของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏบิตัริาชการตามหนาท่ีหรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบตัริาชการ
ตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม 

๓. การชันสูตรพลิกศพ การไต สวนการตายโดยศาล และ
การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

   เมือ่คดีวิสามัญฆาตกรรมเปนคดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ ้นจากการกระทำของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ จึงถือเปนกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ กลาวคือ เปนการตาย
ที่ถูกผูอื่น (เจาพนักงาน) ทำใหตาย หรือเปนการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน 
ซึ่งกฎหมายกำหนดใหตองมีการชันสูตรพลิกศพเชนเดียวกับคดีการตายโดยผิดธรรมชาติทัว่ไป 
แตกฎหมายไดกำหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบการตายเพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคล
และพสูิจนความผดิหรอืความบรสุิทธ์ิของเจาพนักงาน โดยกำหนดใหการชนัสตูรพลกิศพตองกระทำโดย
สหวิชาชีพ กำหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
และการสอบสวนคดี และกำหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาล ดังทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง มาตรา ๑๕๖ สรุปไดดังนี้

   ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายท่ีไมเหมาะสมกับการปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖.

P145-152.indd   147 3/28/2012   2:17:17 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๔๘ จุลนิติ

วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

   (๑) การชันสูตรพลิกศพ 
      การชันสูตรพลิกศพ หรือ Autopsy คือการตรวจพิสูจนศพเพ่ือคนหาสาเหตุและ

พฤติการณที่ทำใหเกิดการตาย ซึ่งกฎหมายกำหนดใหมีขึ้นเมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำรายตาย 
ตายโดยอุบตัเิหตุ และตายโดยยังมปิรากฏเหตุ หรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนกังาน 
เวนแตเปนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย

      สำหรับการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู แพทยทาง
นิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสอือนุมัติจากแพทยสภา พนักงานอัยการ และพนักงาน
ฝายปกครองตำแหนงตั้งแตระดับปลัดอำเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมกันเปนผูทำการชันสูตรพลิกศพ 
ทั้งนี้ การกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดยสหวิชาชีพดังกลาวเปนมาตรการเพื่อปองกัน
มิใหพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตำรวจเชนเดียวกับเจาพนักงานผูกอเหตุวิสามัญฆาตกรรม
บิดเบือนขอเท็จจริงในการตรวจชันสูตรพลิกศพได 

      เม่ือทำการชนัสตูรพลกิศพเสรจ็แลว พนกังานสอบสวนจะตองสอบสวนพยานหลกัฐาน
ทำเปนสำนวนชันสูตรพลิกศพขึ้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ 
กำหนดใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชันสูตร
พลิกศพใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลาออกไป
ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ

   (๒) การไตสวนการตายโดยศาล 
     ภายหลังจากท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ 

พนักงานอัยการจะตองดำเนินการขอใหศาลไตสวนการตายเพื่อใหศาลตรวจสอบการกระทำของ
เจาพนักงาน ซึง่ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหา กำหนดใหพนกังานอัยการ
ตองทำคำรองขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพื่อใหศาลทำการไตสวนและทำคำสั่งแสดง
วาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทำรายใหกลาววาใครเปน
ผูกระทำเทาที่จะทราบได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับสำนวน ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ

     กอนการไตสวนดงักลาวศาลจะปดประกาศแจงกำหนดวนัทีจ่ะทำการไตสวนไวทีศ่าล 
และเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองยื่นคำรองตอศาลขอใหศาลสงสำเนาคำรองและแจง
กำหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ
ญาติของผูตายตามลำดับอยางนอย ๑ คน เทาที่จะทำไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวา 
๑๕ วัน และกอนการไตสวนเสร็จสิ้นบุคคลดังกลาวนั้นมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลขอเขามาซักถาม
พยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และนำสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย เพื่อการนี้บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
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แตงตั้งทนายความดำเนินการแทนได หากไมมีทนายความเขามาในคดีก็ใหศาลตั้งทนายความขึ้น
เพื ่อทำหนาทีท่นายความฝายญาติผู ตาย ทั้งนี้ การซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และ
นำสืบพยานหลักฐานอื่นของญาติผู ตายนั้น เปนการกระทำเพื ่อแสดงใหเห็นความผิดอาญาของ
เจาพนักงาน และสงผลใหอัยการสงูสดุหรอืผูรกัษาราชการแทนมคีำสั่งฟองเจาพนักงานน้ัน เชน ชี้ใหเหน็
วาไมใชการตายในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือการกระทำของเจาพนักงานไมใชการปองกันตัว 
หรือเปนการปองกันเกินสมควรกวาเหตุ เปนตน 

     ในการรับฟงขอเท็จจริงจากการสืบพยานนั้น หากขอเท็จจริงที่ไดไมชัดเจนหรือ
ไมครบถวน ศาลจะเรียกพยานทีน่ำสืบมาแลวมาสืบเพิม่เติมหรือเรียกพยานหลักฐานอืน่มาสืบก็ได 
และศาลอาจขอใหผูทรงคณุวฒุหิรอืผูเชี่ยวชาญมาใหความเหน็เพื่อประกอบการไตสวนและทำคำสั่งกไ็ด 
คำสั่งของศาลนี้ยอมถึงทีสุ่ด จะอุทธรณฎีกาตอไปไมได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนไดฟองหรือจะฟองคดีเก่ียวกับการตายน้ัน 
และเมื่อศาลไดมีคำสั่งแลวจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงาน
สอบสวนดำเนินการตอไป

     อน่ึง การไตสวนการตายกรณนีีเ้ปนกระบวนการพสิจูนขอเท็จจรงิและรวบรวมหลกัฐาน
ในเบื้องตนเพื่อใหทราบวา ผูตายเปนใคร ตายทีไ่หน สาเหตุทีต่ายคืออะไร และถาตายโดยคนทำราย 
ใครเปนผูกระทำ และความตายดังกลาวเปนผลแหงการกระทำผิดอาญาหรือไม 

     หากศาลไตสวนการตายแลวไมพบวาเปนผลจากการกระทำผดิอาญา เชน คนราย
ฆาตัวตายในระหวางอยูในความควบคมุ ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยงัพนักงานอยัการเพื่อ
สงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสงสำนวนชันสูตรพลิกศพตอไปใหผูวาราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณา และคดียอมยุติลง

     แตหากศาลไตสวนการตายแลวพบวาเปนผลจากการกระทำผดิอาญา คอื เกดิจาก
การกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่ เชน เจาพนักงานผูจับใชปนยิงคนราย 
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ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพ่ือสงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงาน
สอบสวนจะสงสำนวนการไตสวนของศาลพรอมสำนวนชนัสตูรพลกิศพไปรวมเปนสวนหนึง่ของสำนวน
คดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีที่รับผิดชอบคดีวิสามัญฆาตกรรมดำเนินการ
สอบสวนตอไปตามขัน้ตอน และเมือ่สอบสวนเสรจ็แลวกจ็ะสงสำนวนใหพนักงานอยัการพรอมความเหน็
ควรส่ังฟองหรือสัง่ไมฟอง กรณีนีอ้ยัการสูงสดุหรือผูรกัษาราชการแทนเทานัน้ทีจ่ะมีอำนาจออกคำส่ังฟอง
หรือไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย๕ 

  (๓) การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 
     ดังท่ีไดกลาวแลวขางตนวาการไตสวนการตายโดยศาลน้ันเปนเพียงกระบวนการพิสูจน

ขอเทจ็จรงิและรวบรวมหลักฐานในเบือ้งตนเทานัน้ ไมใชการดำเนนิคดีอาญาโดยตรงสำหรับความผดิของ
เจาพนักงานผูกอใหเกิดความตายหรือความผิดที่ผูตายไดกระทำลง ดังนั้น ภายหลังการไตสวนการตาย
จงึตองมีการดำเนินคดีตอไปตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนและศาลท่ีมเีขตอำนาจ๖ ซึง่การสอบสวน
ในกรณีน้ีกฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนดวย 
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๕/๑ กำหนดใหการสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกดิขึน้โดยการกระทำของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาที ่หรอืตายในระหวาง
อยูในความควบคมุของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาที ่หรอืในกรณทีีผู่ตายถกูกลาวหาวา
ตอสูขดัขวางเจาพนกังานซึง่อางวาปฏิบตัริาชการตามหนาที ่ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอยัการ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวน การสอบสวนดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
เปนผูรบัผิดชอบโดยพนักงานอัยการอาจใหคำแนะนำ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคำ หรอืสัง่ให
ถามปากคำบคุคลทีเ่กีย่วของไดตัง้แตเริม่การทำสำนวนสอบสวนนบัแตโอกาสแรกเทาทีจ่ะพงึกระทำได 
แตในกรณีจำเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทำสำนวนสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนทำสำนวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสำนวนและ
ถือวาเปนการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ
   การชนัสูตรพลกิศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนดงักลาวมานัน้เปนกระบวนการ

ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และเม่ือพิจารณากระบวนการดังกลาวแลวเห็นวามี
ประเด็นขอกฎหมายที่สำคัญและสมควรไดรับการพิจารณา ดังนี้

 ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย
 “ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูใน

ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออก
คำสั่งฟองหรือไมฟอง”.
 ๖ธีสุทธิ์  พันธฤทธิ์, การชันสูตรพลิกศพ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๗๐.
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   (๑) ประเภทคดีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย คดีทีค่วามตาย
ของบุคคลเกิดการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีต่ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ซึ่งจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตายนั้น หมายถึง
คดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาของเจาพนักงาน เปนการกระทำของ
เจาพนกังานโดยตรงเทานั้นไมรวมถึงการกระทำของบคุคลอ่ืน และตองเปนการกระทำของเจาพนกังาน
ในขณะปฏิบัติการตามหนาที่ 

      คดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ้นในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีนั่้น หมายความรวมถึงความตายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกควบคุม
ทัง้ในชั้นสอบสวน ในชั้นพิจารณาคดี และตองโทษตามคำพิพากษา และไมวาสาเหตุการตายจะเกิด
จากการฆาตัวตาย เจ็บปวยตาย หรือถูกผูอืน่ทำใหตาย เพราะเมื่อเปนความตายที่เกิดขึ้นระหวาง
อยูในความควบคุมของเจาพนักงานแลวก็สมควรจะตองมีการชันสูตรพลกิศพและไตสวนโดยศาลเพื่อ
ความเปนธรรมของทุกฝาย

   (๒) การชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย การชันสูตรพลิกศพนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวน และถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ กฎหมายหามไมใหมีการฟองผูตองหายังศาล๗

อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไมรวมถึงกรณีทีไ่มมีการชันสูตรพลิกศพเลย หรือมีการชันสูตรพลิกศพแต
ไมสมบูรณ เชน ผูทีล่งนามเปนแพทยในใบชันสูตรพลิกศพเปนเพียงสัปเหรอ หรือโดยสภาพไมอาจมี
การชันสูตรพลิกศพได เชน ศพถกูเผาไปแลว ซึ่งมีแนวคำพพิากษาศาลฎกีาวนิิจฉยัวา พนักงานอยัการมี
อำนาจฟองจำเลยตอศาลได เพราะกฎหมายหามฟองเฉพาะการชนัสตูรพลกิศพไมเสรจ็ แตไมหามฟอง

๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๙
“ใหทำการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีทีค่วามตายเปนผลแหงการกระทำผิดอาญา ดั่งทีบ่ัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”.

่ ่
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

  ๘เกยีรติขจร  วจันะสวัสดิ,์ คำอธิบายหลกักฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา, พมิพครัง้ที ่๖ (กรงุเทพฯ : หางหุนสวนจำกัด
จิรรัชการพิมพ, ๒๕๕๑) หนา ๕๖๔.

กรณไีมมกีารชนัสูตรพลกิศพเลย กฎหมายหามพนกังานอยัการฟองคดทีีไ่มมกีารสอบสวนกอน แตไมได
หามกรณีไมมีการชันสูตรพลิกศพกอน ทั้งน้ี จะใหมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายยอมเปนไปไมได 
และกฎหมายกำหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม แตไมไดหมายความวาไมใหฟอง
ผูตองหาถาไมมีการชันสูตรพลิกศพนั้น๘

      การไตสวนการตายและมีคำสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมโดยศาลช้ันตนแหงทองที่ที่
ศพอยูนั้น ปจจุบันมีแนวทางซ่ึงศาลถือปฏิบัติและตรงกับความเห็นของนักกฎหมายสวนใหญ เห็นวา
ศาลชั้นตนดังกลาวหมายถึงเฉพาะศาลอาญาและศาลจังหวัดเทานั้น ไมรวมถึงศาลแขวง ศาลแขวง
ไมมีเขตอำนาจในการไตสวนการตายและมีคำสั่งได

   (๓) บทบาทของพนักงานอัยการ การที่กฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขาไปมี
บทบาทในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน แพทย และพนักงานฝายปกครอง เขาไปมี
บทบาทในการทำสำนวนชนัสตูรพลกิศพและไตสวนการตาย และมบีทบาทในการทำสำนวนสอบสวนนัน้ 
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนวาพนกังานอยัการซึง่เปนคนกลางจะเขาตรวจสอบความจรงิดวยความเทีย่งธรรม รอบคอบ และ
โปรงใส อยางไรกต็าม การดำเนนิการดงักลาวคงไมอาจบรรลวุตัถปุระสงคถาไมมอีงคความรู ทกัษะ และ
ประสบการณในทางนิติเวชศาสตร ความพรอมในดานจำนวนบุคลากรของพนักงานอัยการมาประกอบ

๕. บทสรุป
   “คดวีสิามญัฆาตกรรม” นัน้ เปรียบเสมือนเหรียญซ่ึงจะตองพิจารณาท้ังสองดาน ดานแรก 

คอื สทิธใินชีวติของบุคคลซ่ึงรฐัธรรมนูญบญัญตัริบัรองไว และรัฐมหีนาทีใ่นการคุมครองพลเมืองของรัฐ
ใหพนจากการถูกลวงละเมิดโดยเจาหนาที่และควบคุมการใชอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ใหอยูภายใต
บทบญัญตัแิหงกฎหมาย ดานท่ีสอง คอื หนาทีข่องบุคคลท่ีจะตองปฏิบตัติามบทบัญญตักิฎหมาย ไมกระทำ
การใดอนัเปนการลวงละเมิดสิทธแิละเสรภีาพของผูอืน่ และรฐัมหีนาทีใ่นการรกัษาความสงบเรยีบรอย
ในสงัคม ควบคุมอาชญากรรมและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน และคุมครองเจาหนาที่ของรัฐให
ไดรับความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยจึงตองทำการพิจารณา
อยางรอบคอบ ไมควรดวนตัดสินวาเจาหนาที่ตั้งใจจับตายและผูตายตายโดยไมไดรับความเปนธรรม 
หรอืตัดสนิวาผูตายเปนคนช่ัวราย เปนภยัสงัคม สมควรแลวทีจ่ะถูกจบัตายจะไดไมมใีครเดือดรอนอยางน้ี 
เปนตน แตจะตองรอกระบวนการพิสูจนการกระทำตามกฎหมายเสียกอนวาคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น
เกิดจากการกระทำของเจาหนาท่ีจริงหรือไม เจาหนาท่ีกระทำไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายได
กระทำความผิดจริงหรือไมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหความยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทยตอไป
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สารพันปญหากฎหมาย

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด กอนมีคำพิพากษาอันถึงทีสุ่ดแสดงวาบุคคลใดได
กระทำความผิด จะปฏิบติัตอบคุคลน้ันเสมือนเปนผูกระทำความผดิมไิด” และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกำหนดในเรื ่องสิทธิในการประกันตัวของ
ผูตองหาหรอืจำเลยในคดดีงักลาวไว ซึ่งในคดอีาญาน้ันเม่ือบคุคลใดไดกระทำความผดิ
หรือถูกกลาวหาวาไดกระทำความผิด จนถูกจับกุมและตองตกผูตองหาหรือจำเลย 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นยอมถูกจำกัดลง เพราะตองถูกควบคุมตัวโดยเจาพนักงาน 
ทำใหขาดอิสรภาพในการดำเนินคดี จึงจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองใหญาติหรือบุคคลอื่น
ดำเนินการขอประกันตัวเพื่อใหไดรับอิสรภาพโดยเร็ว ซึ่งในการประกันตัวผูตองหา
หรอืจำเลยนั้น ยังเปนปญหาสำหรบัผูตองหาหรอืจำเลยบางคนเนื่องจากวาไมมทีรพัยสนิ
เพียงพอที่จะนำมาใชเปนหลักประกันในการขอประกันตัวได ดวยเหตุดังกลาวนี ้
ศาลยุติธรรมจึงไดกำหนดใหมี“การประกันภัยอิสรภาพ”ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยเหลือหรือการใหโอกาสผูตองหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวใหไดรับการปลอย
ช่ัวคราว ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีชวยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูท่ีถูกกลาวหา
ในคดีอาญาซึ่งไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ 

ดังนั้น เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัย
อิสรภาพวามีความเปนมาอยางไร มีหลกัเกณฑ และเงื่อนไขอยางไร และการประกนัภยั
อิสรภาพนั้นสามารถแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นไดหรือไม “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนีจ้ึงใครขอเสนอเรื่อง “การประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการแกปญหา
การปลอยชั่วคราวในคดีอาญา” ตามลำดับดังนี้  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา

่

การประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการ
แกปญหาการปลอยชั่วคราว

ในคดีอาญา
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๑. ความเปนมาของการนำระบบประกันภัยอิสรภาพมาใชใน
คดีอาญา

     การประกันภัยอิสรภาพ คือ การประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
แนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมไดจัดระบบการประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย
โดยเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล เน่ืองจากวา
ในปจจุบันมีคดีอาญาเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก และมีบุคคลจำนวนมากตองตกเปน
ผูตองหาหรือจำเลยซ่ึงยังไมอาจทราบแนชัดวาไดกระทำผิดจริง
หรือไม ตองถูกควบคุมตัวไวในระหวางดำเนินคดี เพราะไมมีเงิน
หรอืทรพัยสนิอืน่ทีจ่ะนำไปใชเปนหลกัประกนัในการประกนัตวัตอ
เจาพนักงาน๑ได สำหรับผูตองหาหรือจำเลยท่ีมีหลักทรัพย
เพยีงพอในการประกนัตวันัน้ไมเกดิปญหามากนกัเพราะสามารถที่
จะนำหลกัทรพัยมาขอประกนัตวัออกไปได แตสำหรบัผูตองหาหรอื
จำเลยทีไ่มมหีลกัทรพัยกต็องถกูควบคุมตวัตอไป หรอืมฉิะนัน้ก็ตอง
ไปเชาหลักทรพัยจากนายประกนัอาชพีมาประกนัตวัออกไป ซึง่เปน
การสรางปญหาหรือเพิ่มภาระใหแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนเพิ่มขึ้น

   ดังนั้น ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
กรมการประกนัภัย และสมาคมประกนัวนิาศภยั จงึไดรวมกนัจัดทำกรมธรรมประกนัภยั
อิสรภาพและอัตราเบีย้ประกันภัยสำหรับการประกันดังกลาวขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให
แกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางตอเจาพนักงานได การประกันภัยอิสรภาพ
จึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำใหประชาชนไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยประชาชน
สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ และใชหนังสือรับรองความรับผิดที่บริษัทประกันภัย
ออกใหมาวางเปนหลักประกันในการขอประกันตัวแทนหลักทรัพยอยางอื่นได

   โดยบริษัทประกันภัย จะเปดขายกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพแก
บุคคลทั่วไป และคิดคาเบี้ยประกันในการใหความคุมครอง เมื่อประชาชนไดซื้อ
ประกันภัยอิสรภาพแลว บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทฯ 
ใหแกผูเอาประกนัภัยยดึถอืไว หากผูเอาประกนัภยัไดกระทำความผดิอาญา หรอืตองตก
เปนผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา ในระหวางระยะเวลาทีป่ระกันภยั ผูเอาประกนัภยั
สามารถใชหนังสือรับรองนี้เปนหลักประกันในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได 
และบริษัทประกันภัยจะตองผูกพันตามสัญญาประกันฯ หากตอมาปรากฏวาผูเอา
ประกันภัยกระทำผิดสัญญาประกันโดยไมไปพบเจาพนักงาน หรือหลบหนีไประหวาง
ปลอยช่ัวคราว จนเปนเหตุใหตองรับผดิตามสัญญาประกันทีผู่เอาประกันภยัไดทำไวตอ

  ๑เจาพนักงาน หมายถึง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือผูอำนวยการสถานพินิจ ในการขอประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยที่อยูในชั้นการควบคุมของตนเปนกรณีไป.  

มข้ึน
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เจาพนักงานบริษัทประกันภัยจะชดใชคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายตาม
จำนวนเงินทีก่ำหนดไวในสัญญาประกัน แตไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ะบุไว
ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย๒  

 
๒. สภาพปญหาแล ะ วัตถ ุปร ะสงคของการประกันภัย

อิสรภาพ
   เน่ืองจากปญหาการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา ไมวาจะ

เปนปญหาการกำหนดวงเงนิประกันสำหรบัความผดิในขอหาตาง ๆ  รวมท้ังหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาหลักทรัพยทีใ่ชในการยื่นประกันตัว ปญหาการบังคับคดีภายหลังผิด
สัญญาประกัน หรือปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ัก
จะใชวิธีการหลอกลวงและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและเกินสมควร เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนจากการใหใชทรัพยสินเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวก็ตาม 
ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ไดสรางความเดือดรอนแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจน แมวา
ศาลยุติธรรมจะไดพยายามแกไขปญหาโดยการนำวิธีการควบคุมและปองกันการ
เอาเปรียบของบรรดานายประกันอาชีพเหลานี้มาใช เชน การปรับปรุงอัตราเงิน
ประกันหรือหลักประกันใหต่ำลง การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ หรือการจัดทำ
บญัชีนายประกันทีผ่ิดสัญญา เปนตน แตมาตรการตาง ๆ เหลานีก้็ยงัไมสามารถ
ขจัดปญหาที่เกี่ยวกับนายประกันอาชีพไดอยางจริงจัง ทำใหผูทีเ่กี่ยวของในกระบวน
การยุติธรรม พยายามที่จะคิดคนหามาตรการตาง ๆ ทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหา 
เพื่อใหการปลอยชั่วคราวเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม เสมอภาค
และเทาเทียมกันแกผู ตองหาหรือจำเลยที ่ม ีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที ่
แตกตางกัน เพื่อใหไดรับการปลอยชั่วคราวไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

  โดยศาลยุติธรรมมองวาการนำบริษัทประกันภัยเขาสูระบบการประกันตัว
ในคดีอาญานั้น เปนมาตรการหนึ่งที่สมควรนำมาใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาที ่เกิดจากนายประกันอาชีพ และปญหาความไม
เทาเทยีมกันในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู ตองหาหรือจำเลยทีย่ากจน 
ในกรณีของการประกันภัยดังกลาวนีจึ้งถือเปนจุดเริม่ตนในการทีจ่ะพิจารณาให
บริษัทประกันภัยเขามามีสวนรวมในแกไขปญหาทีเ่กิดจากการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบและเกินสมควรของนายประกันอาชีพทีส่รางความเดือดรอนใหแก
ประชาชน เนื่องจากวาบริษัทประกันภัยจะมีระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐาน 
มีฐานะทางการเงินทีม่ั่นคง และการประกอบกิจการนั้นอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของกรมการประกันภัยซึ่งมีกฎเกณฑทีช่ัดเจน ทำใหเปนที่เชื่อถือได โดยในการรับ

  ๒ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย.“การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ” วิทยานิพนธ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ๒๕๔๙. หนา ๑๒. 
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จุลนิติ

ประกันภัยดังกลาวจะเปนการประกันภัยอิสรภาพซึ่งคิดคาใชจายเปนเบ้ียประกันภัย
ในอัตราที่ต่ำและเปนจำนวนที่เหมาะสม ทำใหผูตองหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน
ไมตองแบกรับภาระทางการเงินสูงเกินไป และมีโอกาสท่ีจะไดรับการปลอยช่ัวคราว
ไดเทาเทียมกันกับผูที่มีฐานะร่ำรวย อีกทั้งยังถือเปนทางเลือกใหมใหแกผูตองหาหรือ
จำเลยในคดีอาญาอีกดวย 

 
๓. รูปแบบของการประกันภัยอิสรภาพ๓

  การประกนัภัยอสิรภาพมใีหเลอืก ๒ รปูแบบ คอืการทำประกนัภยักอนมี
การกระทำความผิดเกิดขึ้น อันเปนการประกันอิสรภาพของผูเอา
ประกันภัยไวลวงหนา และการทำประกันภัยภายหลังไดมีการ
กระทำความผิดเกิดขึน้แลว ทำใหผูเอาประกันภยัตกเปนผูตองหา
หรือจำเลยซึ่งตองถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยเจาพนักงาน 
หรือศาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  รูปแบบที่ ๑ การประกันภัยอิสรภาพกอนมีการ
กระทำความผิด

   เปนกรณีที่บุคคลทั่วไปประสงคจะมีหลักประกัน
ในการขอประกันตัวไวลวงหนา เนื่องจากตนเองมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทำ
ความผิดทางอาญาโดยประมาท หรือตกเปนผูตองหาหรือจำเลยในคดีความผิดทาง
อาญาโดยประมาท เชน ผูขับขี่ไดขับขี่รถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอื่นไดรับ
อันตรายสาหัส หรือแพทยหรือพยาบาลทำการรักษาคนไขผิดพลาดจนคนไข
ถึงแกความตาย หรือผูรับเหมากอสรางกระทำโดยประมาททำเศษวัสดุตกหลนถูกบุคคลอ่ืน
จนไดรับอันตราย เปนตน หากบุคคลดังกลาวไดซื้อประกันภัยประเภทน้ีไวบริษัท
ประกันภัยก็จะออกหนังสือรับรองให เมื่อมีการกระทำความผิดโดยประมาทเกิดขึ้น
ในระหวางระยะเวลาการคุมครอง ซึง่ตามกฎหมายแลวบคุคลนัน้จะตองถกูควบคุมตวั
เพื่อดำเนินคดี แตบุคคลดังกลาวนี้สามารถใชหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปน
หลักทรัพยในการย่ืนขอประกันตัวตอเจาพนักงานไดเลย ไมตองยุงยากเสียเวลาไป
หาหลักประกันอีก

  โดยหนังสือรับรองตามกรมธรรมประกันภัยกอนกระทำความผิด จะใชเปน
หลักประกันในการขอประกันตัวสำหรับความผิดฐานกระทำโดยประมาท ซ่ึงไดกระทำข้ึน
ภายในระยะเวลาประกันภัยเทานั้น และหนังสือรับรองดังกลาวจะตองใชเปน
หลักประกันในการประกันตัวภายในวันที่กำหนดในหนังสือรับรองเทานั้น มิเชนนั้นจะ
ใชไมได เมือ่ใชเปนหลกัประกันแลว สามารถใชเปนหลกัประกันไปจนกวาคดจีะถงึทีส่ดุ 

อกาสท่ีจะกระทำ

  ๓สมศักด์ิ เอ่ียมพลับใหญ. “การประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย” พิมพคร้ังท่ี ๒, สำนักพิมพบัณฑิตอักษร. ๒๕๕๒. 
หนา ๒๙๗ - ๒๙๘.
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และในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดใชหนังสือรับรองเพ่ือประกันตัวไปแลวแตยังไมเต็มวงเงิน
ทีร่ะบุในหนาตารางกรมธรรม ผูเอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหมที่มี
วงเงินประกันตัวเทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีคงเหลืออยูจากบริษัทประกันภัยได

  รูปแบบที่ ๒ การประกันภัยอิสรภาพภายหลังกระทำความผิด
   เปนกรณท่ีีบคุคลซึ่งถกูกลาวหาวากระทำความผิดทางอาญา หรอืตกเปน

ผูตองหาหรอืจำเลยในคดอีาญา กำลงัจะถกูควบคมุตวัหรอืถกูควบคมุแลว ประสงคจะ
หาหลักประกันเพื่อนำไปขอประกันตนเองตอเจาพนักงาน ซึ่งบุคคลดังกลาวหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของ เชน คูสมรส ผูบุพการี ญาติพี่นอง หรือเพื่อนฝูง สามารถติดตอ
ขอซื้อประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัยในรูปแบบที ่ ๒ นี้ได โดยบริษัทจะ
ออกกรมธรรมและหนังสือรับรองใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยทีบุ่คคลดังกลาว
มีความประสงค โดยสามารถนำหนังสือรับรองของบริษัทฯ ไปใชเปนหลักประกัน
ในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได ซึ่งการทำประกันภัยในรูปแบบที ่ ๒ นี้ 
สามารถทำประกันไดทกุขอกลาวหา ซึง่จะแตกตางจากรูปแบบที่ ๑ ทีใ่ชเฉพาะ
ขอหาวากระทำความผิดโดยประมาทเทานั้น 

   แตอยางไรก็ตามความผดิท่ีจะขอทำประกันภยัแบบท่ี ๒ ไดน้ันใชวาจะขอ
ทำประกันภัยไดทุกคดีไป ทั้งนี้ ขึน้อยูกับเหตุผลและนโยบายของบริษัทประกันภัย
ดวยวาจะรับประกันภัยหรือไม กลาวคือ บริษัทประกันภัยอาจจะไมรับทำประกันภัย
สำหรบัคดคีวามผดิบางประเภท หรอืบางฐานความผดิ เชน คดคีวามผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย หรือ
คดีที่สะเทือนขวัญประชาชน เปนตน 

  การประกันภัยอิสรภาพทั้งสองรูปแบบนี้ ฝายผูเอาประกันภัยและผูรับ
ประกันภัยไมสามารถท่ีจะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย  ในระหวางระยะเวลาประกันภัยได 
และบริษัทประกันภัยไมสามารถยกเลิกหนังสือรับรองที ่ออกไปแลวแกผู เอา
ประกนัภัยได แตกรมธรรมประกันภยัอิสรภาพน้ันก็มไิดมอียูตลอดไป กลาวคอื สญัญา
ประกันภัยนัน้จะสิ้นผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม 
หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ไมชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อเจาพนักงานมีคำสั่งถอน
ประกันตัวหรือสัญญาประกันสิ้นสุดลง หรือเมื่อบริษัทประกันภัยไดชำระคาปรับตาม
สัญญาประกันแลว 

  ๔. หลักเกณฑในการพิจารณาเก่ียวกับการประกันภัยอิสรภาพ  
     ๔.๑ การพิจารณารับประกันภัย

            ในการขอซื้อประกันภัยอิสรภาพ รูปแบบที่ ๑ นั้น บริษัทจะ
พิจารณารับประกันโดยเลือกใชอัตราคาเบี ้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
ของความเส่ียงภัย สวนการประกนัภยั รปูแบบท่ี ๒ บรษิทัจะพจิารณาตามความหนกัเบา
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หรอืความรายแรงแหงขอหาของคดี และจะพจิารณาความนาเชือ่ถอืของผูเอาประกนัภยั
วาเมือ่ไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว ผูเอาประกนัภยัจะไมหลบหน ีหรอืหากหลบหนีแลวก็
สามารถจะติดตามจับกุมตัวไดงาย เชน ผูเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาเปนหลักแหลง
แนนอน มีอาชีพและรายไดที่แนนอน หรือนาเชื่อวาจะมิไดเปนผูกระทำความผิดจริง 
เปนตน แตหากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลที่ไมนาเช่ือถือหรือไมนาไววางใจ บริษัทอาจ
ปฏิเสธไมรับประกันภัยได เวนแตผูเอาประกันจะมีบุคคลอ่ืนที่นาเช่ือถือมาค้ำประกัน
ตอบรษิทั หรอืผูเอาประกนัมหีลกัทรพัยอืน่มาใชรวมประกันดวย บรษิทักอ็าจจะพิจารณา
ตกลงรับประกันภัยได และกรณีเชนน้ี ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลด
คาเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดไวอีกดวย๔

๔.๒ กรณีผูเอาประกันภัยผิดสัญญาประกัน
      ในระหวางการประกันตัวนัน้ หากปรากฏวาผูตองหา

หรือจำเลยที่ไดรับอนุญาตใหประกันตัวกระทำผิดสัญญาประกัน
โดยหลบหนีไปหรือไมไปพบเจาพนักงานตามนัด จนเปนเหตุให
เจาพนักงานมีคำส่ังปรับตามสัญญาประกัน บริษัทประกันภัยจะ
ตองจายคาปรบั คาฤชาธรรมเนยีม และคาเสยีหายตามจำนวนเงนิ
ทีไ่ดออกหนังสือรบัรองไวตอเจาพนักงาน ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัการแจงจาก
เจาพนกังาน แตทัง้นี ้บรษิทัสามารถทีจ่ะไปไลเบีย้เอากบัผูเอาประกนัภยัในภายหลงัได  
นอกจากน้ีแลว บริษัทมีหนาที่ตองติดตามจับกุมตัวผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนผูตองหา
หรอืจำเลยดังกลาวกลับมาสูคดีตอไป โดยบริษทัจะไมออกหนังสอืรบัรองใหใชประกันตวั
อีกตอไป แตหากผูเอาประกันภัยกลับมามอบตัวตอเจาพนักงานหรือศาลดวยตนเอง 
และยินยอมท่ีจะชำระคาปรับตามจำนวนท่ีเจาพนักงานกำหนด หรือตามท่ีบริษัทฯ 
ไดชำระแทนไปแลวคืนใหแกบริษัท บริษัทก็จะตองยินยอมใหใชหนังสือรับรองนั้น
ประกันตัวตอไป

๔.๓ สิทธิในการไดรับคืนเบี้ยประกันภัย๕       
   ถาเปนการประกันภัยในรูปแบบที่ ๑ บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกัน

ใหแกผูเอาประกันภัยกรณีเดียวคือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต และในระหวางระยะ
เวลาประกันภัยนั้นไมมีการเรียกรองใหประกันตัว โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบ้ีย
ประกนัภยัใหแกทายาทของผูเอาประกนัภยั ตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะสัน้ทีก่ำหนด
ในตารางกรมธรรมประกันภัย

   สวนกรณีการประกันภัยในรูปแบบท่ี ๒ คือการประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทำความผิด การคืนเบี้ยประกันภัยจะแบงออกเปน ๔ กรณี ดังตอไปนี้

  ๔ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย. อางแลว หนา ๑๘. 
  ๕สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. อางแลว หนา ๓๐๐.

 ั 
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สารพันปญหากฎหมาย

   (๑) เมื่อเจาพนักงานไมอนุญาตใหประกันตวั บรษัิทประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหเต็มจำนวน โดยหักคาใชจายในการดำเนินการ ๕๐๐ บาท 

   (๒) เมื่อเจาพนักงานอนุญาตใหประกันตัว แตภายหลังในระหวางระยะ
เวลาประกนัภัยไดมีคำสั่งถอนหรอืยกเลกิการใหประกันตวั หรอืเมื่อผูเอาประกนัภยัไม
ประสงคที่จะประกันตัวอีกตอไป บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐ 
ของเบี้ยประกันภัย 

   (๓) เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระหวางระยะเวลาประกันภัยโดยไม
ผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยกึ่งหนึ่งใหแกทายาทของ
ผูเอาประกันภัย 

   (๔) เมื ่อผู เอาประกันภัยไมผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐ ของเบี้ยประกันภัย 

    
  ๕. ระบบการประกันภัยอิสรภาพกับการแกปญหาการปลอย

ชั่วคราวในคดีอาญา
   แมวาการนำระบบการประกันภัยอสิรภาพมาใชในการประกันตัว

ผู ตองหาหรือจำเลยในคดีอาญานี้จะชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติการณในทาง
มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ักใชวิธีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผูตองหาหรือ
จำเลยที่ยากจน และสรางความเสมอภาคใหกับผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนใหมี
โอกาสไดรับการปลอยชั่วคราวมากข้ึน อันจะเปนประโยชนแกทุกฝาย กลาวคือ 
ศาลจะไดประโยชนจากการที ่ไมตองเสียเวลาวิเคราะหหลักประกันวานาเชื ่อถือ
หรือไม เพราะสามารถเชื่อมัน่หลักประกันของระบบประกันภัยได และเมื่อผูตองหา
หรือจำเลยหลบหนี ก็สามารถบังคับตามหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยไดโดย
สะดวก สวนประชาชนก็ไดประโยชน โดยไมตองไปเชาหลักทรัพยจากนายประกัน
อาชีพใหตองเสียเงินทองเพิ่มอีก แตถาใชระบบการประกันภัยอิสรภาพ ประชาชน
ก็จะเสียคาใชจายทีถู่กลง เพราะบริษัทประกันภัยคิดคาบริการเปนเบี ้ยประกัน
ในอัตราทีต่่ำกวา โดยคิดในอัตรา ๕ - ๒๐ % ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งต่ำกวา
อัตราการเชาหลักทรัพยของนายประกันอาชีพ ทีเ่รียกเก็บจากผูเชาประมาณ ๒๐ % 
ของเงินประกัน

  แตปญหาตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการปลอยชั่วคราวไมวาจะเปนปญหาในการ
กำหนดวงเงินประกัน ปญหาในการพิจารณาและตีราคาหลักประกันหรือปญหาการ
บังคับคดีภายหลังผิดสัญญาประกัน ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับพฤติการณในทางมิชอบ
ของนายประกนัอาชพี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบติัท่ีผดิหลกักฎหมายของเจาพนกังาน 
ทีม่ิไดพิจารณาถึงความจำเปนในการนำตัวผูตองหาหรือจำเลยนั้นมาไวในอำนาจรัฐ
วามวีัตถุประสงคเพื่ออะไร แตกลับไปมุงเนนความสำคัญของการปลอยชั่วคราวโดยมี
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หลักประกันมากกวา จึงกอใหเกิดความไมเสมอภาคแกผูตองหาหรือจำเลยท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ทำใหผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนและ
ไมสามารถหาหลกัทรพัยมาประกนัตัวได จงึตองพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหไดรบัอสิรภาพ 
แมจะเปนการชั่วคราวก็ตาม กรณีจึงเปนการเปดโอกาสให “นายประกันอาชีพ” 
เขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบบนความทุกขของผูตองหาหรือจำเลยนั้น

  ฉะน้ัน แนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือที่จะทำใหสังคมไดรับประโยชน
จากการปลอยชั่วคราวอยางแทจริง จึงควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูมีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาปลอยชั่วคราว โดยไมควรยึดติดหรือใหความ
สำคัญกับจำนวนทุนทรัพยที่จะนำมาใชเปนหลักประกันมากนัก 
แตควรใชดลุพนิจิใหเปนไปตามกรอบทีก่ฎหมายใหอำนาจไวอยาง
เต็มที่ โดยคำนึงถึงขอเท็จจริงและตัวผูตองหาหรือจำเลยเปน
รายคดีไป และควรพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และวถิชีวีติความเปนอยูของประชาชนในทองถิน่น้ัน มาใชพจิารณา
เพื่อประกอบในการส่ังคำรองขอปลอยชั่วคราวดวย และควร
ปรบัปรงุอตัราราคาประกันหรอืหลกัประกนัใหลดตำ่ลง โดยคำนึง
ถึงความสามารถของผูตองหา จำเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของในการที่จะหาเงิน
หรือหลักประกันมาเปนประกันได

บทสรุป
แมการปลอยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน

จะไดกำหนดใหปลอยได ๓ กรณี คือปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน โดยมีประกัน 
และโดยมีประกันและหลักประกัน แตความเปนจริงแลวกฎหมายไมไดบังคับใหศาล
ตองเรยีกหลักประกนัในทกุคด ีมบีางคดทีีม่โีทษจำคกุสงูเทาน้ันทีต่องการหลกัประกัน 
ดวยเหตุนี ้จงึเปนไปไดทีพ่นกังานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลอาจปลอยชัว่คราว
ไดโดยไมมหีลกัประกนั แตในทางปฏบิตันิัน้ คดสีวนใหญจะปลอยชัว่คราวโดยมทีัง้สญัญา
ประกันและมีหลักประกัน ทั้งนี้ เพราะพนักงานสอบสวนหรือศาลเองตางก็ไมแนใจวา
เม่ือปลอยตัวไปแลว ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรอืฝาฝนเง่ือนไขตามสัญญาประกัน
หรอืไม เพราะการไมมสีิง่ใดทีจ่ะเปนหลกัประกนัไดวา เมือ่ไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว 
จะไมฝาฝนสัญญา ดังจะเห็นไดจากหลาย ๆ คดีที่ผูตองหาหรือจำเลยหลบหนีประกัน 
และไมอาจจับตัวมาดำเนินคดีได จึงเทากับเปนการปลอยใหคนที่ไมสุจริตลอยนวลไป

แตในทางตรงกันขามแมจะมีหลักประกันท่ีดี หรือเรียกเงินประกันสูงเพียงใดก็ตาม
ก็ไมไดหมายความวา ผูตองหาหรือจำเลยจะไมหลบหนี โดยเฉพาะในคดีที่มีอัตรา
โทษจำคุกสูงหรือโทษประหารชีวิต เพราะคนที่คิดจะหลบหนีคงจะไมนึกเสียดาย
ทรัพยสินหรือหลักประกันมากกวาการท่ีคิดจะหนีเอาตัวรอดจากการถูกลงโทษได 

ี่ ิ
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สารพันปญหากฎหมาย

ดวยเหตุนี ้ แมวากฎหมายจะไมไดบังคับใหมีหลักประกันทุกคดี แตในทางปฏิบัติ
การปลอยชั่วคราวก็ตองมีหลกัประกันท่ีนาเชื่อถอื เพื่อเปนหลกัประกันวาหากปลอยตวั
ไปแลวผูตองหาหรือจำเลยนั้นจะมาศาลเพื่อดำเนินการพิสูจนความจริงในคดีตอไป 
ดังนั้นในคดีทีม่ีความสำคัญ การปลอยชั่วคราวจึงทำไดยากแมวาจะมีหลักประกันที่
สูงมากเพียงใดก็ตาม เพราะผูใหประกันยังมีความกังวลตอการที่จะปลอยไปแลวไมได
ตัวผูนัน้กลับมาพิสูจนความผิดอันจะทำใหกระบวนการยุติธรรมไมอาจดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การนำระบบการประกันภัยอิสรภาพมาใชในการประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยในคดีอาญาก็ไมนาจะเปนวิธีการแกปญหาที่ถูกตองทั้งในแงของหลักการ
และเหตผุลเพราะนอกจากจะไมไดชวยสรางความเสมอภาคใหแกผูตองหาหรอืจำเลย
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แตหากเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ไดใชดุลพินิจในการ
ปลอยชั่วคราวโดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคแลวก็จะทำใหการปลอยชั่วคราวเปน
มาตรการทางกฎหมายที่ชวยคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย ซึ่งไดรับ
การสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะพิสูจนไดวาเขาเปนผูกระทำความผิดจริง 
เพื ่อเปนหลักประกันในการตอสู คดีและพิสูจนความบริสุทธิ ์ของตนไดอยางเต็มที ่
อันจะทำใหผูตองหาหรอืจำเลยที่มฐีานะทางเศรษฐกิจท่ีตางกัน มีความเสมอภาคกนัใน
ทางกฎหมายไดอยางแทจริงสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื ่ออำนวย
ความยุติธรรมใหกับสังคมตลอดไป

เอกสารอางอิง
• ฉัตรชยั ตงัคณานกุลูชยั. “การประกนัตวัในคดอีาญา : ศกึษาเฉพาะกรณกีารประกนัภยัอสิรภาพ” วทิยานพินธ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๙.
• พรรลอง มั่นดี. “เปดสำนวนคดีอาญา จับ คน ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว” กรุงเทพฯ : วิญูชน, 

๒๕๔๖. 
• สมศักดิ์ เอีย่มพลับใหญ. “การประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย” พิมพครั้งที่ ๒, สำนักพิมพบัณฑิตอักษร. 

๒๕๕๒.
• สุวัฒน ระดมสุทธิกุล. “สาระสำคัญการประกันภัยอิสรภาพ” วาสารประกันภัย ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๘๒ 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๖. 
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คำคม

จุลนิติ๑๖๒

หัวใจของจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายแท ๆ 

ก็คือการรักษาความถูกตองและความเที่ยงธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม 

โดยอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ

ฯพณฯ ศาสตราจารยธานินทร  กรัยวิเชียร
 คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๓๐
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

โดยที่คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับทีแ่ลว (วารสารจุลนิติ ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๕) ไดนำเสนอเรื่อง “บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษ
ทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิด
และการลงโทษ และสภาพปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย เนื่องจากพิจารณา
เห็นวา ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ 
ท่ีไดบญัญตัใิหการกระทำอันเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผดิอาญา ในขณะท่ีเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายบางฉบับเปนเพียงการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของเอกชนเปนหลัก 
หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเอง ทั้งนี้ โดยไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย กรณีการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอย
หรือความผิดลหุโทษไปแลว นั้น

ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอเสนอเรื่อง “บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญากบัความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็” ทัง้นี ้เพื่อศกึษาวเิคราะหถงึความเหมาะสม
เก่ียวกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค โดยมีเน้ือหาประกอบดวย
ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คของประเทศไทย 
สภาพปญหาที่เกดิขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบงัคบัใชกบัความผดิเกี่ยวกบัเชค็ในประเทศไทย รวมทั้ง
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้

๑. ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็
ของประเทศไทย

  ๑.๑ ความเปนมาของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
     “เช็ค” เปนตราสารแทนการชำระหนี้ดวยเงินสด เปนเครื่องมือทางการเงินในแวดวง

การคาเพื่อรองรับความเจริญในระบบธุรกิจ ความสำคัญของเช็คอยูทีก่ารสรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่
ไดรับเช็ควาจะไดรับเงินตามจำนวนที่ระบุไวในเช็คอยางแนนอน๑ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายจึงเปน

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡ÓÅÒ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

 ๑ นิตพิร  ตนัวไิลย, “การยกเลกิพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔”, [Online] แหลงท่ีมา 
(http://www.lawreform.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔). 
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

จุลนิติ

อีกแนวทางหนึ่งในการรองรับความตองการที่เกิดขึ้นตามภาวะความเจริญทางเศรษฐกิจและเพื่อสราง
ความนาเช่ือถอืและความม่ันใจใหแกผูท่ีทำธรุกิจ จึงไดมีแนวความคดิในการออกกฎหมายพเิศษท่ีมีโทษ
ในทางอาญามาคุมครองผูทรงเช็คเพื่อใหมีหลักประกันในการใชเช็คไดอยางมั่นใจ อีกทั้งเนื่องจาก
มีบุคคลบางสวนใชเช็คเปนเครื่องมอืในการฉอโกงหรอืหลอกลวงโดยมไิดมีความสจุรติใจที่จะใชเชค็เปน
เครื่องมือในการชำระหนี้ เนื่องจากเห็นวาสภาพบังคับทางแพงนั้นไมรุนแรง และในบางกรณีผูออกเช็ค
กป็ฏเิสธไมยอมรบัผิดใชเงนิตามเชค็เม่ือเชค็ฉบบัท่ีตนออกไปน้ันถกูธนาคารปฏิเสธการจายเงนิ กอใหเกดิ
ผลตามมาคอืเช็คขาดความนาเช่ือถอืในสายตาของผูประกอบธรุกจิ และกอใหเกดิผลเสยีหายตอเศรษฐกจิ
และการคาของประเทศ ทำใหการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจไมสะดวกและคลองตัว๒ 

     ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการกำหนดมาตรการเพื่อบังคับใหผูใชเช็คใชเช็คโดยสุจริต
และถกูตองตรงตามความประสงคของกฎหมายในเรื่องเชค็ โดยการตราพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกมาบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยไดนำเอา
ความผิดอาญาฐานฉอโกงดวยการใชเช็ค ซึ่งเปนกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสมาเปนตนรางของ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ. ศ. ๒๔๙๗๓ โดยกำหนดการกระทำผิดในกรณี
การออกเชค็แลวไมมีเงนิเทาน้ัน สวนผูท่ีลงลายมอืชื่อในฐานะผูอาวลั ผูสลกัหลงัเชค็ จะตองรบัผดิทางอาญา
ตอเม่ือเปนผูใช ตัวการ หรอืผูสนับสนุนใหมีการออกเชค็โดยไมมเีงนิ ทัง้นี ้ความรบัผดิทางอาญาเก่ียวกบั
การออกเช็คแลวไมมีเงนิของไทยนั้นไมไดใชการเทียบเคยีงกบัความรบัผดิฐานฉอโกงดวยการใชเชค็ดงัเชน
กฎหมายของฝรั่งเศส กลาวคือ เปนการบัญญัติกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นใหม
แยกออกมาตางหากจากประมวลกฎหมายอาญา๔ และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว
โดยการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ไดทั้งหมด จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้น
ใชบังคับแทน 

ผูท่ีลงลายมือช่ือในฐานะผูอาวัล ผูสลักหลังเช็ค จะตอง
รับผิดทางอาญาตอเม่ือเปนผูใช ตัวการ หรือผูสนับสนุน
ใหมีการออกเช็คโดยไมมีเงิน ท้ังน้ี ความรับผิดทางอาญา
เก่ียวกับการออกเช็คแลวไมมีเงินของไทยน้ันไมไดใชการ
เทียบเคียงกับความรับผิดฐานฉอโกงดวยการใชเช็คดังเชน
กฎหมายของฝร่ังเศส

  ๒ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, “ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการที่ทำใหการใชเช็คไดรับความนาเชื่อถือ”, 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๗๔.
  ๓ นิติพร  ตันวิไลย, การยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔.
  ๔ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการท่ีทำใหการใชเช็คไดรับความนาเช่ือถือ, หนา ๗๔.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  ๑.๒ เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
     เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คในแตละฉบับนั้น 

สามารถพิจารณาไดดังนี้
     (๑) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่ในปจจุบันนี้ธุรกิจการคา

ของประเทศไทยไดเจริญขึ้นเปนอันมาก สมควรจะมีวิธีการสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย 
เพื่อใหสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ในการนี้เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีกฎหมายเอาโทษผูที่
คิดทุจริตใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชำระตามจำนวนที่สั่งจาย” 

     จากเจตนารมณของพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ดังกลาวจะเห็นไดวามีความมุงหมายที่จะสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย โดยมีกฎหมายเปน
เครื ่องมือสนับสนุนใหเช็คมีความนาเชื ่อถือและมีหลักประกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับเช็ค
มากยิ่งขึ้น แตเมื่อไดมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ไดสงผลทำใหมีบุคคลบางจำพวกไดใชโทษ
ทางอาญามาเปนเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี ้ ใหลูกหนี้ชำระหนี้เร็วยิง่ขึ้น ดังนั้น จึงไดมีการออก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ เพื่อแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีเหตุผลในการออกประกาศ
ของคณะปฏวิตัดิงักลาว คอื “โดยที่คณะปฏวัิตพิจิารณาเหน็วา กฎหมายวาดวยความผดิอันเกิดจากการ
ใชเช็คเปนกฎหมายทีม่วีัตถุประสงคทีจ่ะสรางความเชื่อมัน่ใหแกผูซึง่ไดรับเช็คไวในความครอบครอง
วาจะไดรบัเงินตามจำนวนทีร่ะบุไวในเชค็ และสามารถลงโทษผูกระทำความผดิฐานฉอโกงโดยอาศัยเชค็
เปนเครื่องมือไดแนนอนรวดเร็วยิง่ขึ้น แตในทางปฏิบัติไดมีบุคคลบางจำพวกอาศัยกฎหมายดังกลาว
เปนเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี้ เปนการไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย คณะปฏิวัติเห็นควร
ปรับปรุงวิธีการควบคุมผูตองหาวากระทำผิดตามกฎหมายดังกลาวเปนกรณีพิเศษแตกตางจากการ
ควบคมุผูตองหาอื่น...” อยางไรกต็าม ประกาศของคณะปฏวิตัดิงักลาวยงัมิอาจแกไขปญหาขอบกพรอง
ไดอยางครบถวน ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้ึน
ใชบังคับแทน

     (๒) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยทีพ่ระราชบัญญัติวาดวย

ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชบังคับมานานแลว บทบัญญัติทีม่ีอยูไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรปรบัปรงุใหมีบทบญัญตัชิดัแจงวา การออกเชค็ท่ีจะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ
จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมายเทานั้น และกำหนดใหมี
ระวางโทษปรบัเพยีงไมเกนิหกหมื่นบาทเพื่อใหคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิอยูในอำนาจพจิารณา
ของศาลแขวง ท้ังใหการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรอืจำเลยจะกระทำโดยไมมหีลกัประกนักไ็ด แตถาจะใหมี
หลักประกนั หลักประกนัน้ันจะตองไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนเงนิตามเชค็ นอกจากน้ีสมควรกำหนด
ใหการฟองคดีแพงตามเช็คทีม่ีจำนวนเงินไมเกินอำนาจพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษาคนเดียว
สามารถฟองรวมไปกับคดีสวนอาญาได จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

จุลนิติ

     เมือ่พิจารณาเหตุผลของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นไดวามีการแกไขถอยคำใหมีความชัดเจนขึ้นและยังคงเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญติัวาดวยความผิดอันเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๔๙๗ กลาวคอื การออกเชค็ท่ีจะมคีวามผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี ้จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมาย
เทานัน้ และไดลดอัตราโทษสำหรับความผิดทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คลง กำหนดใหความผิด
ทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คเปนคดีอยูในอำนาจศาลแขวงเพือ่ใหการดำเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว 
รวมทั้งบทบญัญติัพเิศษเกี่ยวกบัการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรอืจำเลยในความผดิทางอาญาอันเกิดจาก
การใชเช็คท่ีใหเจาพนักงานและศาลเรียกหลักประกันไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนเงินท่ีส่ังจายตามเช็ค

     จากการพิจารณาเหตุผลในเจตนารมณของการตรากฎหมายวาดวยความผิด
อันเกดิจากการใชเช็คฉบับตาง ๆ  ในประเทศไทย สรปุไดวาประเทศไทยมคีวามตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการ
ทำใหเชค็มีความนาเช่ือถอืโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลกัประกันในการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแก
ผู รับเช็ควาเช็คทีต่นรับมาจะไดรับการชำระเงิน โดยเจตนาใชกฎหมายเรือ่งนีกั้บกรณีเช็คทีอ่อก
โดยชอบดวยกฎหมาย คือตองเปนเช็คทีอ่อกมาเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมาย
เทานัน้ ดวยวัตถุประสงคทีส่ำคัญทีสุ่ดของกฎหมายในเรื่องนี้คือตองการคุมครองระบบการชำระเงิน
ของประเทศที่เปนปจจัยหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหมีความคลองตัวและมีความนาเชื่อถือ
ในขณะเดียวกัน

๒. สภาพปญหาที่เกิดข้ึนจากการนำโทษทางอาญามาบงัคับใชกับความผดิเกี่ยวกบั
เช็คในประเทศไทย๕

  เนือ่งจากคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปนความผิด
ทางอาญา ดงัน้ัน การดำเนนิคดอีาญาจึงเริ่มจากการที่พนักงานสบืสวนสอบสวนรบัเรื่องราวรองทกุขแลว
จงึเริ่มทำการสอบสวน เม่ือสอบสวนแลวเสรจ็ก็จะสงสำนวนการสอบสวนใหพนักงานอยัการดำเนินการ
ฟองรองตอศาล และอาจมีการควบคุมตัวผูกระทำผิดไวชั่วระยะเวลาที่ศาลจะสั่งลงโทษจำคุกหรือไม 
จึงอาจเกิดปญหาทีต่ามมาจากการใหพนักงานสอบสวนเขามามีบทบาทในการดำเนินคดีอาญาใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ซึ่งมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็น
เอาไวดังนี้

สรุปไดวาประเทศไทยมีความตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความ
สะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการทำใหเชค็มี
ความนาเชื่อถอืโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลกัประกนั
ในการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูรับเช็ควาเช็คทีต่น
รับมาจะไดรับการชำระเงิน

  ๕ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๗ - ๙๑.
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จุลนิติ

  ปญหาในประการแรก คือ การที่กำหนดใหผูเสียหายที่ประสงคจะใหเจาหนาที่ของรัฐ
ดำเนินคดีให ตองรองทุกขหรือแจงความตอพนักงานสืบสวนสอบสวนเสียกอน ซึ่งกอใหเกิดปญหา
การแสวงประโยชนโดยมิชอบของเจาหนาที ่ โดยอาศัยโอกาสที่ตนเปนเจาพนักงานสืบสวนสอบสวน 
ใชอำนาจหนาที่ไปในทางที่มิชอบ โดยการรวมมอืกบัเจาหน้ีผูทรงเชค็ขมขูผูออกเชค็ใหชำระหนี้ตามเชค็
โดยเรว็ กอนทีจ่ะมกีารจบักมุผูออกเชค็ ทำใหพนักงานสอบสวนกลายเปนเครือ่งมอืในการเรงรดัตดิตาม
หนีส้ินของเอกชน อีกทัง้ยังมีการรวมมือกันระหวางเจาหนี้ผูทรงเช็คและพนักงานสืบสวนสอบสวน
บิดเบือนขอเท็จจริงในสำนวนคดีอาญาเพื่อใหสามารถนำโทษทางอาญาไปขมขูใหลูกหนี้ชำระหนี้๖

  ปญหาในประการสอง คือ เมือ่พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ไดบัญญัตใิหผูออกเชค็ท่ีธนาคารปฏเิสธการใชเงนิมีความผดิทางอาญา สงผลทำให
เจาหนีผู้ทรงเช็คสามารถรองทุกขดำเนินคดไีด ทำใหรฐัและประชาชนผูเสยีภาษีตองแบกรบัภาระในการ
ดำเนินคดอีาญาเพยีงเพื่อตดิตามหน้ีสนิใหเจาหน้ีผูทรงเชค็ ท้ังท่ีหน้ีสนิดงักลาวเปนเรื่องสวนตวัระหวาง
ลูกหนี้และเจาหนี้๗ และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดบญัญตัใิหเมื่อธนาคารปฏเิสธการใชเงนิ
ตามเช็ค ผูทรงเช็คมีสิทธิทีจ่ะเรียกรองทวงถามในทางแพงใหผูสั ่งจายชำระหนี้ไดอยูแลว โดยการ
ดำเนินคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการใชเช็คนั้น มากกวารอยละ ๙๐ ยุติลงที่ลูกหนี้ผูสั่งจายเช็ค
ยินยอมชำระหนี้เมื่อถูกจับกุม หรือหลังจากการถูกควบคุมโดยพนักงานสอบสวน 

  อยางไรก็ตาม แมจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาล โดยที่ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปน
ความผิดอันยอมความได สงผลทำใหการดำเนินคดีสวนใหญเปนการเจรจาตอรองระหวางลูกหนี้
และเจาหนี ้ซึ่งอาจเปนการเพื่อประวิงคดีและผอนการชำระหนี ้ทัง้ทีใ่นการนัดพิจารณาคดีแตละครั้ง 
รัฐมีคาใชจายประมาณครั้งละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท สำหรับการใชจายเปนเงินเดือนพนักงานอัยการ 
ผูพพิากษา เจาหนาท่ีศาล เจาหนาท่ีตำรวจทีม่าทำหนาท่ีเปนพยานศาลและหนาท่ีอ่ืน เจาหนาท่ีราชทณัฑ
ทีท่ำหนาทีค่วบคุมผูตองหาที่ไมไดรับการปลอยตัวชั่วคราว คากระแสไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ 
และคดีเช็คในศาลสวนใหญมักจะมีการเลื่อนคดีโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒ ครั้ง ดังนั้น การดำเนินคดีเช็ค
ในศาลแตละคดี รัฐจะตองมีคาใชจายคดีละ ๓๖,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ บาท โดยประมาณ๘ ทำใหเห็นไดวา
เปนการไมเปนธรรมตอประชาชนสวนใหญผูเสียภาษีทีจ่ะตองมาแบกรับภาระในการดำเนินคดีอาญา
เพียงเพื่อติดตามหนี้สินใหกับเจาหนี้ผู ทรงเช็คซึ่งเปนเรื่องสวนตัวระหวางลูกหนี้และเจาหนี้เทานั้น 
จึงเปนเรื ่องทีผ่ิดวัตถุประสงคอยางยิ่งในการนำเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช
งบประมาณแผนดนิท่ีจดัสรรไวเพื่อการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาท่ีในการดำเนนิคดี
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อันไปใชเพื่อเปนประโยชนแกเจาหนี้เพียงบางคน๙

  ๖ พงษภัฎ  เรียงเครือ, “การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม”, 
วารสารการงบประมาณ, ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๗), หนา ๔๔-๔๕.
  ๗ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “รายงานการศึกษาเรื่องการพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔”, หนา ๗.
  ๘ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.
  ๙  พงษภัฎ  เรียงเครือ, การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม, หนา ๔๕.
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  ปญหาในประการสุดทาย คือ การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลดวย ซึง่แตกตางจากการฟองคดีแพงทีจ่ะตองมีการ
เสียคาธรรมเนียมศาล อีกทัง้ยังไมเปนการตัดสิทธิเจาหนี้เช็คทีจ่ะฟองคดีแพงในภายหลงัไดอีก จึงอาจ
เปนชองทางหนึ่งที่เจาหนี้ไดอาศัยสิทธิทางศาลใชกลไกศาลยุติธรรมเพื่อเรงรัดติดตามหนี้สินของตน
และทำใหคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นสูศาลมากเกินความจำเปนดวย

๓. บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ
  เมือ่พิจารณาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบังคับใชกับความผิด

เกีย่วกับเช็คดังกลาวในเบื้องตน อาจกลาวไดวาปญหาทัง้หมดทีเ่กิดขึน้นัน้ ลวนเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น หากเจาพนักงานมีความซื่อสัตยตอหนาที ่
ปฏิบัติงานดวยความชอบธรรมไมหวังผลประโยชน กลั่นกรองพยานหลักฐานตั้งแตในชั้นสอบสวนวา
มีมูลความผิดทางอาญาจริงหรือไม คดีเกี่ยวกับเช็คคงจะไมลนศาลดังที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน

  ในกรณีการกลาวอางวาการกำหนดใหคดคีวามผดิเก่ียวกับเชค็เปนคดอีาญาทำใหสิ้นเปลอืง
งบประมาณของรัฐไปโดยเปลาประโยชน ผิดวัตถุประสงคในการนำเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่ใชงบประมาณแผนดินเพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาทีใ่นการ
ดำเนินคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเพื ่อประโยชนแกเจาหนี้เพียงบางคนนั้น หากพิจารณา
ในแงของทฤษฎคีวามรบัผิดอาญาทางเศรษฐกิจ ยอมจะปฏเิสธไมไดวาความผดิเก่ียวกับเชค็มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิใชเปนเรื่องของเอกชนบางคนเทานั้น การดำเนินคดีอาญาในกรณี
เชนนีจ้ึงไมผิดประสงค และไมเปนการเปลืองงบประมาณของรัฐเพราะจะเปนการสรางความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นกับสังคมและเศรษฐกิจสวนรวม

  ขอเสียหรือจุดออนสำคัญของความผิดอันยอมความไดทุกประเภท มิใชเฉพาะความผิด
อันเกิดจากการใชเช็คเทานัน้ คือการทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ หากคดีมีการยอมความ
หรือถอนฟองกันในภายหลังที่มีการมอบคดีใหเจาหนาที่ของรัฐแลว เน่ืองจากคดียอมความไดสวนใหญ
เปนกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เกี่ยวของกับการคาการทำธุรกิจ เชน คดีฉอโกง ยักยอก โกงเจาหนี้ 
เปนตน อยางไรกต็าม การที่จะไมใหคดเีหลานี้มีการยอมความกนัเลยคงเปนการไมเหมาะสม เพราะการที่
มีทางออกในการไมลงโทษผูกระทำความผดิยอมมีความสำคญักวาการเสยีงบประมาณของประเทศ ทัง้นี ้
เพราะการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบคุคลนั้น รัฐพึงกระทำไดเทาที่มีความจำเปนจริง ๆ เทานั้น

  สำหรับแนวคิดในการที่จะตัดอำนาจสอบสวนของพนักงานตำรวจและตัดอำนาจฟอง
ของพนักงานอัยการในคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ดวยเหตุผลเพื่อมิใหเจาพนักงานแสวงหา

หากพิจารณาในแงของทฤษฎีความรับผิดอาญาทาง
เศรษฐกิจ ยอมจะปฏิเสธไมไดวาความผิดเก่ียวกับเช็ค
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิใชเปน
เร่ืองของเอกชนบางคนเทาน้ัน การดำเนินคดีอาญา
ในกรณีเชนน้ีจึงไมผิดประสงค
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ประโยชนนั้น จะตองพิจารณาวาเมื่อรัฐไดกำหนดใหความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คเปนความรับผิด
ในทางอาญาแลว หลักในความรับผิดทางอาญา อำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีเปนของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเปนหลัก สวนสิทธิในการฟองคดีเองของผูเสียหายตองถือวา
เปนเพียงสวนที่เขามาประกอบหรือเขามาถวงดุลการทำงานของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
เทานัน้ ดังนีโ้ดยหลักการจึงไมสามารถตัดอำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีทีเ่ปนของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการได

  แนวทางที่จะแกไขปญหาการทุจริตมิชอบของเจาพนักงานในเรื่องการดำเนินคดีความผิด
เกี่ยวกับเช็คนัน้ จะตองมีการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วยิง่ขึ้น 
มิใหมีการแสวงหาผลประโยชนดังกลาวได โดยเฉพาะการนำเจาหนาทีข่องรัฐทีป่ฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบติัหนาท่ีโดยมิชอบมาลงโทษทั้งทางวนิยัและทางอาญาโดยเรว็ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดี
ใหกับประชาชนเปนหนาทีโ่ดยตรงของรัฐในการรักษาความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและปองปราม
การกระทำความผิดตอทรัพยสินของผูอืน่ ตลอดจนการสรางจริยธรรมแกบรรดาผูใชกฎหมาย มิใช
การยกเลิกโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับการใชเช็ค เพราะประเทศไทยยังไมมีความมั่นคงในทาง
เศรษฐกจิ ท่ีจะสรางความเช่ือม่ันใหแกผูประกอบการท่ีจะกลาใหเครดติในการคาขาย โดยไมมคีวามรบัผดิ
ทางอาญามารองรับความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจ 

  อยางไรก็ตาม มีความเห็นวาควรมีการดำเนินการเพื ่อแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้๑๐

  (๑) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมทัง้การกำหนดความผิดทางอาญาและการกำหนดโทษใหมี
ความเหมาะสมกับแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายและสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
โดยกำหนดความผิดทางอาญาใหแคบลงกวาเดิม กลาวคือ การกำหนดความผิดจะตองพิจารณา
ถึงการกระทำของผูสั ่งจายวามีลักษณะของการสั่งจายเช็คแลวธนาคารปฏิเสธการจายเงินนั ้น
ดวยเหตผุลอะไร โดยไมอาจจะใชเหตผุลการปฏเิสธการจายเงนิของธนาคารทกุเหตผุลเปนความผดิอาญา
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คฯ เสียทัง้หมด เชน ในกรณีทีธ่นาคาร
ปฏิเสธการจายเงินที่ควรเปนความผิดอาญาและควรลงโทษ คือ ดวยเหตุ “บัญชีปดแลว” “ลายมือชื่อ
ของผูส่ังจายไมตรงกบัท่ีใหไวกบัธนาคาร” “เชค็ปลอม” หรอืกรณท่ีีเงนิในบญัชไีมไดหมนุเวยีนเปนเวลา
นานแลวและเงินในบัญชีเหลือไมพอที่จะจายเงินตามเช็คได แตสำหรับในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธ
การจายเงินเพราะเงินในบัญชีไมพอจาย แตบัญชีมีการหมุนเวียนตลอดมีการประกอบธุรกิจการคาจริง 
ไมควรกำหนดใหเปนความผิดอาญาเนื่องจากไมมีความชั่ว เพราะไมรูวาเมื่อเช็คถึงกำหนดจะมีเงิน
พอจายหรือไม หรือไมใชการหามธนาคารมิใหจายเงินตามเช็คโดยมีเจตนาทุจริตแตอยางใด 

  (๒) ควรมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคด ีการระงบัคดอีาญา การเลกิคดอีาญาใหชดัเจน 
และกำหนดการลงโทษใหเหมาะสมกบัการกระทำความผดิตามจำนวนเงนิหรอืผลประโยชนท่ีผูกระทำผดิ
ไดรับไปจากผูทรงเช็ค โดยการกำหนดโทษแบบมาตรวัดทางอาญา เพือ่ใหผูทีค่ิดหรือผูทำความผิด

  ๑๐ สามิตร  ศิริมาตย, “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการกำหนดความผิดอันเก่ียวกับการใชเช็ค”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๔ - ๑๕๖.
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ไดรู ลวงหนาวา การกระทำเกี่ยวกับการใชเช็คอยางไรเปนความผิด จะตองรับโทษอาญาอยางไร
หรือเพียงใด อันเปนลักษณะของมาตรการปองปรามไมใหมีการกระทำผิดเกิดขึ้น 

  (๓) ควรกำหนดอัตราโทษที่จะลงแกผู กระทำผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อันเกิดจากการใชเชค็เพื่อใหศาลไมตองใชดลุยพนิิจในการกำหนดโทษ จะทำใหเกิดมาตรฐานการลงโทษ
ไปในแนวเดยีวกนั นาจะเปนผลขมขูแกผูท่ีคดิจะกระทำผดิ โดยคดิเปนอัตรารอยละของจำนวนเงนิตามเชค็
ทีไ่มมีเงิน การกำหนดใหอำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในจำนวนเงินตามเช็ค
ไมมากเพื่อมิใหคดีเขาสูศาล นอกจากนี้การกำหนดใหการสั่งจายเช็คลวงหนาไมเปนความผิดความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ นาจะทำใหคดีอาญาลดลงได

  (๔) ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยยังไมมีมาตรการสรางความนาเชื่อถือในการใชเช็ค
ท่ีเพยีงพอ เชน การกำหนดจำนวนเงินคงเหลอืไวในบญัชเีงนิฝากกระแสรายวัน การวเิคราะหการใชเชค็
ของลูกคาเปนระยะโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของบัญชี การปดบัญชีของลูกคาทีถู่กคืนเช็ค
เพราะธนาคารปฏิเสธการจายเงินแลวไมนำเงินเขาบัญชีภายในกำหนดระยะเวลา การเรียกเช็คทีเ่หลือ
คืนจากลูกคาทนัทีเมือ่มกีารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค หรือการแจงรายชือ่ของลูกคาทีถู่กปดบัญชีให
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแหงประเทศไทยทราบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัตขิองลกูคา 
กรณีตาง ๆ  ดงักลาว ทำใหผูส่ังจายเชค็ที่ไมมีเงนิจายยงัมสีทิธเิปดบญัชเีพื่อใชเชค็กบัธนาคารอื่นไดอีกตอไป 
ซึง่เปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรทีม่ีอำนาจหนาทีค่วบคุม
การดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตองเรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินโดยเครงครัดตอไป๑๑

  นอกจากนี ้ควรมีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับธนาคารพาณิชยในการรับเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันใหรัดกุม โดยกำหนดคุณสมบัติของผู จะขอเปดบัญชีไววาอยางนอยจะตองมีการ
ประกอบอาชีพคาขายหรือทำธุรกิจจริง โดยมีหลักฐานทีเ่ชื่อถือไดมาแสดง กำหนดรายไดและวงเงิน
ของผูขอเปดบัญชวีาตองเปนผูท่ีไมเคยกระทำความผดิท่ีเกี่ยวกบัการเงนิ เชน ความผดิตามพระราชบญัญตัิ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ความผิดฐานยักยอก ฉอโกง ลักทรัพย เปนตน 

  ๑๑ นิติพร  ตันวิไลย, การยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔.

ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรท่ีมีอำนาจหนาท่ี
ควบคุมการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตอง
เรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเก่ียวกับการรับฝากเงิน
โดยเครงครัดตอไป
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ความนำ
จากความตอนที่แลว ทานผูอานคงไดทราบแลววา ภายหลงัจาก

ท่ีเกดิเหตกุารณอทุกภยัครั้งใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ การพฒันาการจัดการ
อุทกภัยและทรัพยากรน้ำของประเทศเนเธอรแลนดไดดำเนินไปอยาง
จรงิจังและตอเน่ือง โดยความรวมมอืของฝายนิตบิญัญตัแิละฝายบรหิาร
ในการกำหนดแผนงานปองกันประการตาง ๆ   โดยเฉพาะอยางย่ิงในมติิ
ของการจัดใหมกีฎเกณฑทางกฎหมายทีห่ลากหลาย ซึง่อาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอื่น ๆ  เพื่อการศกึษา การวเิคราะห และการปรบัใช
ใหเหมาะสมแกประเทศตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอ
รายละเอียดดังกลาว ใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows 
เรื่อง “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ในตอนที่มีชื่อวา “กฎหมายเพื่อ
การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย” ดังนี้

 ความทั่วไป: กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
 จัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๑

เมือ่พิจารณาระบบกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดแลว 
ยอมไมอาจปฏิเสธไดเลยวา การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำและอทุกภยั

นั้นเปนวาระแหงชาติอยางแทจริง เพราะ
ปรากฏวามีบทกฎหมายที่เกี ่ยวของโดยตรง
อยูหลายฉบับ กอนที่จะมีการสรางบูรณภาพ
ของกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวของเขาดวยกนั 
ดังจะกลาวในสวนตอไป 

นโยบายของภาครัฐทีเ่กี ่ยวของกับ
การบรหิารจัดการน้ำในประเทศเนเธอรแลนด
ไดปรากฏชัดในรูปแบบของการตรากฎหมาย
เพิ่มมากยิ่งขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ โดยใน

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹�
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย

๑ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, 
(February, 2001), pp. 19-28. 
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ป ค.ศ. ๑๙๗๐ ถอืวาเปนจดุเริ่มตนของการตรากฎหมายเพื่อการบรหิารจดัการน้ำสมยัใหมนับแตมีการ
ตราพระราชบญัญติัวาดวยมลภาวะทางนำ้ (Act on Pollution of Surface Waters) ขึ้นใชบงัคับ 
ซึ่งไดมีการตรากฎหมายเพื่อจัดใหมีโครงสรางขององคกรภาครัฐสำหรับการจัดทำภารกิจนี้ใหเปน
รูปธรรมยิ่งขึ้นในเวลาตอมา 

กระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๘๓ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและไดบัญญัติรับรองสถานะ
ทางกฎหมายของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Boards) ขึ้นเปนครั้งแรก 
อันนับเปนชวงเวลาสำคญัอีกชวงหนึง่ของการพฒันาการตรากฎหมายเพือ่วตัถปุระสงคในการจัดการนำ้
ของประเทศนี้ ซ่ึงตอมาไดนำไปสูการตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ 
(Water board Act) ขึ้นใชบังคบัเปนกฎหมายในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ใหคณะกรรมการดังกลาวมเีขตอำนาจ
ในการปฏิบัติภารกิจในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาในปจจุบัน ประเทศ
เนเธอรแลนดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและองคกรที่เกี ่ยวของไว
อยางชัดเจนในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งที่เปน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในภาพรวมทั้งหมด ในฐานะที่ “น้ำ” เปนทรพัยากร
ที่ควรไดรับการดูแลรักษาใหมีคุณภาพและปริมาณ
ทีเ่หมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ
ในลักษณะท่ีเปนภัยพิบัติสาธารณะโดยเฉพาะ ดังน้ี 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ในบทบัญญัติ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไวถึงเจตนารมณในการดำรงอยูของพลเมืองโดยมีเจตจำนง

รวมกนัในอนัท่ีจะคุมครองปองกนัและพฒันาสิ่งแวดลอม และในมาตรา ๑๓๓๓ ไดบญัญตัไิวถงึการจดัใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ การจัดองคกร การดำเนินงาน และการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว

๒ Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 21;
“It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve 

the environment.”.
๓ Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 133; 
“(1) Insofar as it is not otherwise provided by or pursuant to Act of Parliament, the establishment or 

dissolution of water control boards, the regulation of their duties and organization together with the composition 
of their administrative organs shall be effected by provincial by-law according to rules laid down by Act of 
Parliament.

(2) The legislative and other powers of the administrative organs of water control boards and public 
access to their meetings shall be regulated by Act of Parliament

(3) Supervision of these administrative organs by provincial and other bodies shall be regulated by Act 
of Parliament.  Decisions by the administrative organs may be quashed only if they confl ict with the law or the 
public interest.”.

ั  ั ั  ั 
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• พระราชบัญญติัคณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Board Act) มาตรา ๑ 
และ มาตรา ๒ 

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการบริหารจัดการน้ำ ค.ศ. ๑๙๐๐ (Water Administration 
Act) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหนาทีใ่นการกำกับดูแล (Supervision) ของรัฐบาล (Central 
government) และขององคกรบริหารราชการระดับจังหวัด (Provinces) ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการตรา
กฎหมายที่มีบทบัญญัติใชแทนทีก่ฎหมายฉบับนี้ในหลายสวน อันไดแก พระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ 
(Water Embankment Act) และพระราชบัญญัติคิณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(Water board Act) ขางตน

• พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) อันมีสาระสำคัญที่
กำหนดใหมีการทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภัยในปจจัยดานตาง ๆ ในทุก ๕ ป 

การดำเนินงานดานกฎหมายที่เกี ่ยวของกับโครงสรางการบริหารราชการเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยนั้น ไดอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
บรหิารจดัการทรพัยากรนำ้เชนเดยีวกันกับการบรหิารจัดการน้ำโดยทั่วไป ทัง้นี ้โดยมหีลกัการสำคัญให 
“คณะกรรรมการบรหิารจัดการทรพัยากรนำ้” หรอื “Water Board” ซึ่งมีอยูในหลายพื้นท่ี รบัผดิชอบ
ภารกจิในการบรหิารจดัการและบำรงุรกัษาคนักั้นน้ำ (Dikes) ซ่ึงในทางปฏบิตัพิบวา คนักั้นน้ำบางแหง
ยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโดยภาครัฐบาล เพราะเหตุจำเปนเกี่ยวดวยการ
งบประมาณและปญหาทางเทคนิคประการอื่น ทั้งนี้  มีแนวโนมวาจะมีการมอบหมายภารกิจดังกลาว
ใหแก Water Board ตอไป ตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

การบริหารราชการในการจัดการน้ำ
และอุทกภัยของประเทศนี้ มีรูปแบบโครงสราง
การกำกับดูแลที ่ไมยากตอการเขาใจมากนัก 
กลาวคือ Water Boards อยูภายใตการกำกับ
ดูแลขององค ก รบริ ห ารราชการระดั บ
จงัหวัด (Provinces) ซึ่งรฐับาล (Central 
government) จะเปนองคกรทีใ่ชอำนาจ
กำกบัดูแลการบรหิารราชการแผนดนิประการน้ี
อีกชั ้นหนึ ่งควบคู ไปกับภารกิจดานการวิจัย 
(Technical research)และการกำหนด
แนวนโยบายระดับชาติ (National policy) เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ตอมา ในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเพือ่การบริหารจัดการน้ำ อันเปน
นวัตกรรมบูรณภาพทางนิติบัญญัติครั้งใหญในประเทศเนเธอรแลนด ดังจะไดนำเสนอตอจากนี้
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 “The Water Act 2009” บูรณภาพทางกฎหมายเพื่อการจัดการ
 ทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๔

โดยที่ประเทศเนเธอรแลนดมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ทัง้จากปจจัยทางดานภูมิศาสตร 
ปรากฏการณธรรมชาติ  และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่เปนสาเหตุ
ใหประเทศนีเ้ผชิญอุทกภัยอยูบอยครั้งและมีแนวโนมรุนแรงมากยิง่ขึ้นทุกป ดังนั้น นอกจากกฎหมาย
ดังที่ไดนำเสนอขางตน จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
ทีเ่หมาะสมและเพียงพอตอบริหารจัดการ การปองกัน และบรรเทาผลจากอุทกภัยซึ่งเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอประโยชนสาธารณะอยางกวางขวาง

กฎหมายที่เกี่ยวของ สูการสรางบูรณภาพทางนิติบัญญัติ๕

ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการรางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคขางตนใหครอบคลุมรอบดาน 
โดยการนำกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และ 
การจัดการอุทกภัย (Flooding Management) ที่มีอยูเดิม อันประกอบดวย๖

- พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management Act) 
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษในแหลงน้ำ (Surface Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางทะเล (Marine Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (Ground Water Act) 
- พระราชบัญญัติการปองกันอุทกภัย (Flood Defences Act)
- พระราชบัญญัติการบริหารงานโยธาธิการ (Public Works Management Act) 

และพระราชบัญญัติการโยธาธิการ (Public Works Act) (เฉพาะบทบัญญัติสวนที่วาดวย ทางน้ำ 
หรือ water way ) และ

- พระราชบัญญัตคิุ มครองทรัพยากรดิน (Soil Protection Act) (เฉพาะบทบัญญัติ
สวนที่เกี่ยวกับ ทองน้ำ)

ไปสูการผสมผสานควบรวมใหมีเนื้อหาครบถวนทัง้ทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติควบคูกัน
กับบทกำหนดสภาพบังคับซึ่งเปนรูปธรรมสมบูรณแบบในบทกฎหมายฉบับเดียว ภายใตชื่อ “Water 
Act 2009” ซึ่งมีสาระสำคัญเดนชัดในอันที่จะสรางบูรณภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำที่มีอยู
หลายมิติเขาดวยกัน

๔ Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The 
Water Act in brief”, (Netherlands,2009), pp 1-5. [online] Available from : www.helpdeskwater.nl/publish/
pages/18273/thedutchwateractinbrief.pdf [February 2nd, 2012].
 ๕ ดูเพิ่มเติมใน  Ministry of Transport, Public Works and Water Management, “Towards Integrated Water 
Legislation in The Netherlands Lesson from other Countries”; (Final Report), 2004.

๖ Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The 
Water Act in brief”, p. 2.
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สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโดยสังเขป
เม่ือพจิารณาบทบญัญัตขิองพระราชบญัญตัฉิบบันี้แลว อาจแบงระดบัองคกรผูรบัผดิชอบเก่ียวกับ

การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Authorities) ของประเทศเนเธอรแลนดไดเปน ๒ ระดบัดวยกัน 
กลาวคือ 

• รัฐบาล (State) ในฐานะผูรับผิดชอบภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทัง้ระบบ 
และทางน้ำสายหลักของประเทศในหลายมิติ และ

• คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water management boards) ในฐานะองคกรผูรับผิดชอบ
ภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการมลภาวะ และดานการปองกันอุทกภัยในระดับ
ภูมิภาคที่อยูในเขตอำนาจ อันจะไดกลาวถึงรายละเอียดในคราวตอไป

สำหรับสวนราชการระดับจังหวัด (Provinces) และ
สวนทองถิ่น (Municipalities) อันมีเขตอำนาจการบริหาร
ราชการแผนดินตามเขตทางภูมิศาสตรนั ้น มิไดมีบทบาท
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยอยางเดนชัด
ดังเชนองคกร ๒ ประการขางตน อยางไรก็ตาม ในระหวาง
องคกรภาครัฐทีเ่กี ่ยวของกับภารกิจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำดวยกัน องคกรบริหารราชการแผนดินระดับ
จังหวดั (Provincial Executive) เปนองคกรที่มีอำนาจในการ
กำกับดูแล (Supervision) การปฏิบัติราชการดังกลาวของ
องคกรระดับภูมิภาคและองคกรสวนทองถิ่น และรวมถึงการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในกรณีจำเปนใหแกองคกร
ทัง้สองนัน้ดวย ทั้งนี้ หากการใดเกีย่วของถึงประโยชนมหาชน
ระดบัมหภาคหรอืพนัธกรณีระหวางประเทศแลว อำนาจในการ
กำกับดูแลจะเปนของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และบริหารจัดการน้ำ 
(Minister of Transport, Public works and Water Management)  

พระราชบัญญัติฉบับนี ้ ไดกำหนดใหมีการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงคตามเจตนารมณดาน
การจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water 
Authorities) แตละองคกร จัดทำภารกิจดังตอไปนี้๗

• จัดทำความตกลงรวมกันกับองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอื่น เรียกวา “Water 
Agreements” เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประการซึ่งอาจไมไดถูกกำหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี ้ก็ได หรือ จัดทำความตกลงกับหนวยงานบริหารราชการระดับทองถิ ่น 
(Municipality) ที่เรียกวา “Administrative agreements” เพื่อวัตถุประสงคในทำนองเดยีวกัน

๗ Ibid., p.3.
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• จัดทำบัญชีแสดงรายการขอมูลทางน้ำ (Ledgers on waterways) เชน แมน้ำสายตาง ๆ 
โดยระบุขอกำหนดเง่ือนไขเพื่อใหการบรหิารจดัการนำ้สมัพนัธกบับรบิทของทางนำ้แหงนั้น ๆ  โดยคำนงึถงึ
สภาวการณ รปูแบบ ขนาด และรายละเอยีดทางวศิวกรรม สิ่งท่ีจำตองดำเนนิการ ตลอดจนขอบเขตพื้นที่
ในการบริหารจัดการและเขตการเฝาระวังอุทกภัย (Protection zones) ในแตละสวน นอกจากนี้ 
รวมถึง รายการแสดงขอมลูเกีย่วกับโครงสรางสำหรับการปองกันอทุกภัยขัน้พืน้ฐานซึง่เปนวงแหวน
คันกั้นน้ำ (Dike ring) ที่มีอยูทั่วไป หรือโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยประเภทอื่น โดยเฉพาะ
ขอมูลที่แสดงขีดความสามารถในการปองกันอุทกภัย และสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของโครงสราง
สำหรับการปองกันอุทกภัยแตละแหง๘

• จัดทำแผนโครงการ (Project 
plans) สำหรบัการกอสราง ยายสถานที่ หรอื
ปรบัปรงุโครงสรางทางวิศวกรรมที่ใชในการ
ปองกนัน้ำทวม แผนโครงการนี ้ประกอบดวย 
มาตรฐานกำหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจน
รายละเอยีดทางวศิวกรรมของโครงสรางน้ัน 
ทั้งนี้ แผนโครงการสำหรับโครงสรางทาง
วิศวกรรมหลักที ่สำคัญในการปองกัน 
อุทกภัย หรือที่เรียกวาเปน “Primary fl ood defence structures”๙ หรือ แผนโครงการในลักษณะ
เดียวกันนี้โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) จะตองกระทำตามขั้นตอน
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯ หมวด ๕ สวนที่ ๒ อันเปนบทบัญญัติที่วาดวย “Project procedure 
for water management structures” เชน ตองไดรับความเห็นชอบโดยองคกรบริหารราชการ
แผนดินระดับจังหวัด (Provincial Executive) ของจังหวัดทีแ่ผนโครงการไดระบุไววาจะกระทำการ
ในทองที่ของจังหวัดนั้น 

• ดำเนินการตามอำนาจหนาที่โดยใชเอกสิทธิ ์ เพื่อกระทำการตามกฎหมายซึ่งอาจเปนการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในแดนกรรมสิทธิ์ทีด่ินของพลเมืองได ภายใตขอบเขต เงื่อนไข และวิธีการที่
พระราชบัญญัตินี้ไดกำหนดไว ซึ่งเรียกวา “Obligations to consent” เชน การกำหนดให
ท่ีดินของเอกชนรายใด ๆ  เปนพื้นท่ีรองรับน้ำชั่วคราว ตลอดจนการใหเอกชนยอมใหรฐักระทำการใด ๆ  
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันอุทกภัย ทั้งนี้ โดยชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังไดกำหนดให Water Authorities มีหนาทีค่วบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรพัยากรนำ้ เชน การสรางคนักนัน้ำ การสบูน้ำบาดาล การปลอยสิ่งเปนพษิลงสูแหลงน้ำ ใหอยูภายใต
การกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐในระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับทองถิ ่น แลวแตกรณี 

๘ The Dutch Water Act, Chapter 5, Section 5.1. 
 ๙ โปรดดูเพิ่มเติมใน  Transport and Water Management Inspectorate Water Management, “Assessment of 
Primary fl ood defences in The Netherlands” National Report on 2006, (Rotterdam: Thieme MediaCenter, 2006). 
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ตามอนุบัญญัติทีเ่กี่ยวของ หากมีการฝาฝนบทบัญญัติเกิดขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของยอมมีอำนาจ
ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (Law enforcement) ตามบทบัญญัติในหมวด ๘ 
ของพระราชบัญญัติ 

ความสงทาย 
การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดในมิติของการตรากฎหมาย

และการสรางบูรณภาพของบทบัญญัติไดมกีารพัฒนามาอยางตอเนือ่ง ใหมีความครบถวนเหมาะสม
ในอันจะใชเปนกติกาและเครื่องมือเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการปองกัน
อุทกภยัและบทบาทอำนาจหนาท่ีของแตละองคกรท่ีเกี่ยวของไวอยางชดัเจน โดยมีการกระจายภารกจิ
ใหองคกรตาง ๆ มีการดำเนินงานที่แตกตางกันไปตามขอบเขตภารกิจและพื้นทีเ่ชิงภูมิศาสตร ภายใต
การกำกับดูแลของรัฐบาล 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิง่วา ในอนาคตอันใกลนี ้ ประเทศไทยของเราจะไดจัดใหมีกฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยทีม่ีเจตนารมณสำคัญในการปองกันเหตุอุทกภัย 
ตลอดจนกำหนดโครงสราง การจัดองคกร และ
อำนาจหนาที่ขององคกรผูรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ 
ไวอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนสาธารณะและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในตอนหนา  ผ ู เขียนจะขอเสนอขอม ูล
เกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ
อ ุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดซึ ่งไดม ีการ
ดำเนินงานภายใตกฎหมายและนโยบายระดับชาติ  
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ความไมเปนธรรมมันเกิดจากคนใชกฎหมายเสียมากกวาอยางอื่น 

นับแตปญหาวา เจาหนาที่ตำรวจไมยอมปฏิบัติการตามหนาที่บาง 

ปฏิบัติการตามหนาที่ในทางมิชอบบาง กินสินบนบาง พนักงานอัยการ

ไมยอมฟองคดีใหบาง ฟองแตแกลงทำสำนวนและหลักฐานใหออนบาง 

ศาลตีความกฎหมายที่ใหผลแปลกประหลาดบาง และปญหาอื่น ๆ อีกสารพัด 

สิ่งเหลานี้เกิดจากตัวคนผูใชกฎหมายสวนหนึ่งดวยซึ่งบางที

เราจะลืม ๆ คิดถึงกันไป เพราะมัวแตหลับหูหลับตาโทษกฎหมายกันหมด

ศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม
 คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๔๐
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 www.correct.go.th เปนเว็บไซตของกรมราชทัณฑ  แตเดิมกรมราชทัณฑนั้นมีชื่อวา 
“การราชทัณฑ” มีประวัติความเปนมายาวนานเริ ่มตั ้งแตกอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ตอมาภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การราชทณัฑ
ไดยกฐานะเปนกรมราชทัณฑสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. ๒๔๗๙ จนกระท่ังมีการปฏิรูประบบราชการ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดโอนกรมราชทัณฑ
มาสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยใหกรมราชทัณฑมีอำนาจหนาทีใ่นการปฏิบัติตอผูกระทำผิด
ใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขัง
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและ
หลักทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติตอผูตองขังและขอเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ 

 นอกจากน้ี กรมราชทัณฑยังมลีกัษณะงานท่ีพเิศษ กลาวคอื เปนงานท่ีตองปฏบิตัติลอดเวลา 
๒๔ ชั่วโมงอยางตอเนื่อง โดยเปนงานที่ตองปฏิบัติทนัทีไมสามารถปฏิเสธหรือผอนผันปฏิบัติใน
เวลาตอมาได และเปนงานที่ตองปฏิบติัดวยความรอบคอบ ระมดัระวังและตองอาศยัความละเอยีด
ถี่ถวนและถกูตอง ซึ่งจะเกดิความผดิพลาดใด ๆ  ไมได และเปนงานที่เกี่ยวของกบักฎหมายหลายฉบบั 
เนื่องจากเปนงานที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม ประกอบกับเปนงาน
ที่มีความยากมากในดานการแกไขผูตองขังใหกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคม

www.correct.go.th

P179-182.indd   179 3/28/2012   2:45:33 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๘๐

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

www.rlpd.moj.go.th

สำนักงานคุมครองพยาน เปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึง่การใหความคุมครองและการรกัษาสทิธขิองบคุคลผูมาเปนพยานไว ๓ ประการ
ทีส่ำคญั คอื ประการแรก สทิธทิีจ่ะไดรบัการคุมครองความปลอดภยั ประการที ่๒ 
สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม และประการที่ ๓ สิทธิที่จะไดรับ
คาตอบแทนที่จำเปนและสมควรจากรัฐ 

นอกจากนี้ยังมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครองพยาน
ในคดีอาญาตามมาตรการท่ัวไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบัติท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
ประสานการปฏิบัติงานและขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชนในการที่คุมครองความปลอดภัยแกพยาน
ในคดีอาญา

P179-182.indd   180 3/28/2012   2:45:37 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๘๑

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

www.haii.or.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ให Massachusettes Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาแหลงน้ำ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ซึ่งตอมามีการพัฒนากลไกการรวบรวมขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยจัดทำเปนระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย เริ่มดำเนินการเมื่อ
ป ๒๕๔๑ เปนระบบสารสนเทศเชื่อมตอ และเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยาทั้งหมด
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ เปนตน แลวสำเนากระจายขอมูลนี้กลับไปใหหนวยงานตาง ๆ 
อีกครั้ง ใหไดใชขอมูลรวมกัน เกิดเปนกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจและดำเนินการ
พิจารณานำขอมูลที่รวบรวมไดจากระบบเครือขายเพื่อเปดใหประชาชนเขาถึง รับรู และศึกษาได 
อันจะเปนฐานในการพัฒนาความรวมมือภาคประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำและเปนเครื่องมือในการดำเนินการขององคกรลุมน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นไดตอไป

ปจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนสถานะเปนองคการมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรนำ้และการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 
เรียกโดยยอวา “สสนก.” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัย
และพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห ขอมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาใหองคการตาง ๆ นำไปใชประโยชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ บริการถายทอดเทคโนโลยีใหหนวยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช
ประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลตอไป
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“ศนูยขอมูลมรดกโลก” จัดตั้งขึ ้นเมื ่อปพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดย
คณะกรรมการศูนย ปฏิบัติการคณะกรรมการมรดกโลกฝายไทย ซึ่งมี
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ไดแตงตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของผูแทนฝายไทยในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการมรดกโลก 
โดยมีนางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับการเลือกตั้ง
ใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) 
ในระหวางการประชุมสมัชชาสมัยสามัญของรัฐภาคีอนุสัญญามรดกโลก
ครั้งที่ ๑๗ ระหวางวันที่ ๒๓–๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานใหญองคการ
การศกึษา วทิยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ(UNESCO) กรงุปารสี 
ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระในการดำรงตำแหนง ๔ ป ระหวางปพุทธศักราช 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

“ศูนยขอมูลมรดกโลก” จะเปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรู
ดานมรดกโลก อาทิ อนุสัญญาคุมครอง มรดกโลก บทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการมรดกโลก แหลงมรดกโลกของประเทศไทย ตลอดจนขอมูล 
ขาวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ใหแกประชาชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน

 www.thaiwhic.go.th
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