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จัดทําโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ  ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓
  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน ๘๕๐ เลม
มิถุนายน  ๒๕๕๗

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

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย
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คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
 นายนัฑ  ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
    
กองบรรณาธิการ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายบุญสงค  ลาคํา ผูบังคับบัญชากลุมงานพัฒนากฎหมาย
  นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรชํานาญการ
 นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิตกิรชํานาญการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรปฏิบัติการ
 นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรปฏิบัติการ
  นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรปฏิบัติการ
 นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรปฏิบัติการ
บันทกึขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
  นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
  นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน
 นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน  
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐   
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒
  นางสาวสุมัทนา  คลังแสง นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ
 นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด  นายชางศิลปชํานาญงาน 
 นางสาววรรธนา  สุขวงศ นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
  นายศักดิ์พันธุ  เกิดแกน   นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายอวิรุทธิ์  สนพราย นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นางสาวอนัญญา  คชกฤษ นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายชรินทร  แพนไธสง วิทยากรปฏิบัติการ
 นางสาวศิริมนัส  สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นางสาวปทมา  สุดจันทร วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ  นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๒
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ปท่ี ๑๑  ฉบับท่ี ๓ พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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 “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาโดยเห็นถึงความสําคัญในประเด็นเก่ียวกับ
บทบาทและอํานาจหนาที่ของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเปนองคกรตุลาการท่ีไดรับการสถาปนาข้ึน
เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อทําหนาที่คุ มครอง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามแนวคิด
ของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือเปนการบรรลุเจตนารมณของความเปนกฎหมายสูงสดุ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๘ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา จึงไดบัญญัติรับรองผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว โดยกําหนดให “คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” 
อยางไรก็ตามหากเม่ือพิจารณาหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวแลวจะเห็นไดวา 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเอาไวอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญดังกลาว แตมิไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของความผูกพันและสภาพบังคับ
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอาไวดวยแตประการใด จึงสงผลตอทางปฏิบัติที่จะบังคับการ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยดังกลาว อีกทั้งยังไดมีประเด็นขอถกเถียงทางวิชาการหรือการตีความในเรื่อง
ขอบเขตของความผูกพันและสภาพบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางในสังคม
บานเมืองของเรา
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการอันเกี่ยวกับการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณ
เพือ่รบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนในประเดน็
เรื่อง “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน” 
จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายทีเ่กีย่วของ อนัประกอบดวย ศาสตราจารย 
ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎกีา และรองศาสตราจารย ดร. เกรยีงไกร  เจรญิธนาวฒัน  
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สาํหรบับทความทางวชิาการนัน้ ใครขอเสนอบทความทางวชิาการดานกฎหมายเรือ่ง “ลกัษณะท่ัวไป
ของคาํวนิจิฉยัและผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู” โดยรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาครีตัน 
และเรื่อง “ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน” โดยนายคนันท  ชัยชนะ นอกจากนี้
เนือ้หาในสวนอืน่ยงัคงเขมขนดวยขอมลูทางวิชาการดานกฎหมายท่ีเปนประโยชนตองานในดานนิตบิญัญตัิ
ของวุฒิสภาอีกมากมาย
 สุดทายนี้ กองบรรณาธิการใครขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร 
“จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวม
ของประเทศไทยตอไป 

       กองบรรณาธิการ
       มิถุนายน ๒๕๕๗

บรรณาธิการแถลง
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พระบรมราโชวาท

ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน 

มหีนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงาน

ของแผนดินทั้งส้ิน. ทุกคนจึงตองตั้งใจปฏิบตัิหนาที่

โ ดย เต็ มก ําล ังความสามารถด  วยอุ ดมคต ิ

ด วยความเข มแข็งเส ียสละ และระมัดระวัง

ใหการทุกอยางในหนาที่ เป นไปอยางถูกตอง

เท ี่ ยงตรง  ด วยความระล ึกรู ตั วอยู เสมอว า 

การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มผีลเกี่ยวเนื่อง

ถงึสุขทุกขของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น

หรือเสื่อมลงของประเทศชาต.ิ

วังไกลกังวล

วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขต
 ของความผูกพัน”

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

 • ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  ............................................................................ ๓ 
  คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 • ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ ....................................................  ๑๒
  อาจารย (พิเศษ) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎีกา 

 • รองศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร  เจรญิธนาวัฒน  ......................................................  ๒๓ 
  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

    
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ...........๒๙
บทความทางวิชาการ
 • ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

  โดย รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน 
  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ..........................................  ๓๑

 • ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน  

  โดย นายคนันท  ชัยชนะ 
  นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ...........................  ๔๖

๓ ๑๒

สารบัญ

๒๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย  ........................................................  ๕๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....  .................................................... ๗๕

แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ .............................................................  ๙๓

สรปุคาํพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  เรื่อง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
   มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๔๐ หรือไม  ..................................  ๑๐๙ 
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
   เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภา

   ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม  ............  ๑๑๔

๕๗ ๙๓ ๑๑๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • บทบาทและอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  .............................................................................  ๑๒๑  

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี  ...........  ๑๓๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value – based conf iscation)  ...................................  ๑๔๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา ..........................  ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู
 • การประกันชีวิต  ..........................................................................................................  ๑๕๙

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • หลักกฎหมายองคการระหวางประเทศ : กรณีศกึษาบางประการ
  เกี่ยวกบัสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  .....................................................  ๑๖๗

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

๑๓๑

สารบัญ

๑๒๑ ๑๖๗
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“ศาลรฐัธรรมนญู” นัน้ เปนองคกรตลุาการที่ไดรบัการสถาปนาขึ้นเปนครั้งแรก
ในระบบศาลของประเทศไทยตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
โดยมีเจตนารมณเพื ่อทําหนาทีคุ่ มครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธิปไตย และเพื่อใหบรรลถึุงเจตนารมณของความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญ
ดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๘ 
และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนั 
มาตรา ๒๑๖ วรรคหา จึงไดบัญญัติรับรองผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว 
โดยการกําหนดให “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” ซึ่งยอมหมายความวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมคีําวินจิฉยัเกีย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่แลว คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นมีผลผูกพันใหองคกรของรัฐทุกองคกร ตองเคารพ
และปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไมไดรับการเคารพหรือปฏิบัติตามแลว การคุ มครองความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญซึ ่งเปนเจตนารมณในการจัดตั ้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไมอาจที ่จะบรรลุ
ความมุงหมายนั้นได

 อยางไรก็ตาม หากเมื ่อพิจารณาหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเอาไวอยางกวาง ๆ เกี ่ยวกับ
เรื่องผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น แตมิไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของความผูกพันและสภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เอาไวดวยแตประการใด กรณีจึงกอใหเกิดความไมชัดเจนในเรื ่องผลของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญหลายประการดวยกัน ดังนี้

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมาย
และขอบเขตของความผูกพัน
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๒ จุลนิติ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ :
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

 ประการแรก โดยที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีสวนประกอบหลายสวนดวยกัน ตั้งแต
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดหยิบยกข้ึนมาประกอบการวินิจฉัย 
จึงเปนปญหาวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนใดที่จะมีผลผูกพันองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
และมีขอบเขตกวางขวางมากนอยเพียงใด 

 ประการที ่๒ ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดมคีาํวนิจิฉยัวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เชน กรณีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเร่ิมมีผลผูกพัน
เมื่อใด และจะมีผลผูกพันเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ
ของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

 ประการท่ี ๓ ในกรณีท่ีบุคคลหรือองคกรของรัฐที่เก่ียวของซ่ึงตองผูกพันโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้มิไดดาํเนนิการใหเปนไปตามคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญดงักลาว จะมวีธิกีาร
หรือมาตรการอ่ืนใดในการท่ีจะบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองนั้น ๆ 
และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
มาใชในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ประการสุดทาย คาํวา “ศาล” ทีจ่ะตองผกูพนัตอคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูตามบทบัญญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นั้น จะหมายความ
รวมถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคต
ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยของตนไดหรือไม เพียงใด

ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการอันเกี่ยวกับการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง 
“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน” 
จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายทีเ่กีย่วของ อนัประกอบดวย ศาสตราจารย 
ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการ
ปฏริปูกฎหมาย ศาสตราจารย (พเิศษ) ดร. กมลชยั  รตันสกาววงศ อาจารยพเิศษ คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎีกา และรองศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร  
เจริญธนาวัฒน  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทานผูอานสามารถ
ศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติ ฉบับนี้ 
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนิติ : ขอทราบถงึท่ีมาของแนวความคดิ ทฤษฎแีละ
ความสาํคญัของหลกัการตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ทีบ่ัญญัติวา 
“คาํว ินิ จฉ ัยของศาลรัฐธรรมนูญให  เป น เด็ดขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญู เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคําพพิากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

ศาสตราจารย ดร. บรรเจดิ ฯ : หลกัการตามรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นัน้ 
มีทีม่าจากแนวความคิดอันเกี่ยวกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรฐัธรรมนญู (Supremacy of Constitution) ซึ่งเปนหลักการ
ทีป่ระเทศไทยไดยึดถือมาตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป 
พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยหลักการดังกลาว
ไดบัญญตัไิวในรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๒ โดยมศีาลรฐัธรรมนูญเปนองคกร
ทีท่ําหนาทีคุ่มครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันเปน
หลักการที่มีความแตกตางกับประเทศที่ถือหลักความมีอํานาจสูงสุด
ของรฐัสภา (Supremacy of parliament) ทีก่ําหนดใหรัฐสภา

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ คณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ๑

 ๑ คณบดี คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ บัญญัติวา
  “มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”.
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

มีสิทธท่ีิจะตรากฎหมายใด ๆ  กไ็ด และไมมีผูใดที่จะยกเลกิหรอืเพกิถอนกฎหมายของรฐัสภาไดนอกจาก
รัฐสภาเอง ทั้งนี้ การที่จะทําใหการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนญูบรรลุความมุงหมายไดน้ันจะตองประกอบไปดวยเงื่อนไขรวม ๖ ประการ 
กลาวคือ

 ประการแรก รัฐธรรมนูญจะตองเปนหลักเกณฑสําหรับการออกกฎหมาย เพราะถาหากไมมี
หลักเกณฑดังกลาว กฎหมายก็ไมสามารถที่จะละเมิดตอรัฐธรรมนูญได  

 ประการที่สอง การละเมิดตอรัฐธรรมนูญอันเปนกฎเกณฑหลักโดยองคกรนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภานั้น จะตองเปนกรณีที่สามารถจะเปนไปได 

 ประการที่สาม การมีลําดับชั้นของกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยูในลําดับชั้นที่สูงสุด
 ประการที่สี่ การกําหนดความแตกตางไวในรัฐธรรมนูญในกรณีเกี่ยวกับรัฐสภาใน ๒ สถานะ 

กลาวคอื ในฐานะที่เปนผูมีอํานาจในการออกกฎหมายธรรมดา ซ่ึงมีขอจํากัดอํานาจในหลายเรื่อง เชน 
เงื่อนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนตน และในฐานะที่เปนผูมีอํานาจ
ในการแกไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งมีขอจาํกดัอาํนาจเพยีงเรื่องเดยีว คอื การแกไขรฐัธรรมนูญน้ันตองไมขดักบั
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งกําหนดหามมิใหเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มี
ผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ หรอื
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ

 ประการที่หา ในระบบกฎหมายนั้นจะตองยอมใหมีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหองคกรตุลาการมีอํานาจในการตรวจสอบในเรื่องดังกลาว 

 ประการสุดทาย ในการทําใหหลักดังกลาวบรรลุตามความมุงหมายไดจะตองมีหลักประกัน
ทีว่า คําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญจะตองผูกพันองคกรของรัฐทั้งหลาย 
ซึ่งถาไมมีเงื่อนไขขอนี ้การมอบหมายใหองคกรตุลาการทําหนาทีใ่นการคุมครองรัฐธรรมนูญก็จะไมมี
ความหมายแตอยางใด 

 จากเงื่อนไขดังกลาวอาจเกิดความเขาใจไดวาศาลรัฐธรรมนูญอยูในสถานะที่เหนือกวา
องคกรอื่น ซ่ึงเหน็วาเปนความเขาใจท่ีไมถกูตอง เพราะการท่ีรฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหองคกรของรฐั
ทั้งหลายตองผกูพันตามคาํวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูนั้น มท่ีีมาจากหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุ
ของรัฐธรรมนูญ ไมใชเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะสูงกวาศาลอื่นแตอยางใด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในสวนสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีความเหมือนและ
ความแตกตางกับสภาพบังคับทางกฎหมายของคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
หลายประการ ยกตัวอยาง เชน กรณีคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญู
ของรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม ไดกําหนดไววา ถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินัน้มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญน้ี และขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญั ใหรางพระราชบญัญตันิั้นเปนอนัตกไป 
กรณีนี้จะเห็นไดวาโดยผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมสงผลใหรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ันเปนอนัตกไปท้ังฉบบั ทัง้นี ้โดยไมมีกรณท่ีีจะตองบงัคับตาม
คาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูแตอยางใด หรอืมีลกัษณะของสภาพบงัคบัในตวัเอง หรอืกรณีคาํวนิจิฉยั
ของศาลรฐัธรรมนญูกรณสีั่งใหยุบพรรคการเมอืง ผลของคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญยอมมีผลโดยตรง
ตอการยุบพรรคการเมือง สวนเมื่อมีการยุบพรรคการเมืองแลวยังมีกรณีทีจ่ะตองดําเนนิการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีนี้ยอมอยูในอํานาจ
หนาทีข่องนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนท่ี ๓ การยุบพรรคการเมอืง มาตรา ๙๓ ถงึมาตรา ๙๘ 
ตอไป เปนตน จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตางก็ไมมีบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู ซึ่งโดยทั่วไปแลววธิพีจิารณาคดขีองศาลทั้งหลายยอมจะตองบญัญตัเิกี่ยวกบั
การดําเนินการบังคับเพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล อันจะทําใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่น
ตอกระบวนการยุติธรรมของศาล

  สําหรับในสวนของตางประเทศนั้นอาจแยกกลไกในการกําหนดผูมีหนาทีร่ับผิดชอบในการ
บังคับไว ๒ รูปแบบ คอื 

 รูปแบบที ่ (๑)  การกําหนดใหประมุขของรัฐเปนองคกรทีร่ับผิดชอบในการบังคับใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ ประเทศออสเตรีย และประเทศฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเขามา
มีบทบาทในการดําเนนิการใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเปนผลมาจากทางปฏบิัติ

 รูปแบบที ่ (๒)  การกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเองเปนผูมีอํานาจในการกาํหนดวาจะใหองคกรใด
เปนองคกรทีม่ีหนาทีใ่นการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่
ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พจิารณาและการทาํคําวินจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตางก็ไมมีบัญญตัท่ัิวไปท่ีเก่ียวกับการบงัคบั
ใหเปนไปตามคาํวินจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู ซ่ึงโดยทั่วไปแลววิธพีจิารณาคดขีองศาล
ท้ังหลายยอมจะตองบญัญตัเิกี่ยวกับการดาํเนินการบังคับเพ่ือใหเปนไปตามคาํพิพากษา
ของศาล อันจะทําใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของศาล

ารศึจาก

าพพากษา
ศาล
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

 จะเห็นไดวาทั้ง ๒ รูปแบบดังกลาวมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการในการบังคับ 
วธิกีารในการบงัคบั แตไดกาํหนดใหองคกรซึง่รบัผดิชอบดงักลาวไปกาํหนดหรอืปลอยใหองคกรทีบ่งัคบั
เปนผูกําหนดเอง 

 ดังนั้น ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ในช้ันคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย ในฐานะกรรมการปฏิรปูกฎหมายจึงไดเสนอ
แนวทางในการกําหนดใหมีวิธีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรูปแบบของ
รัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการบัญญัติเพิ่มเติมดังกลาวยอมทําใหเกิด
ความชดัเจนวาศาลรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจในการกาํหนดผูมหีนาทีใ่นการบงัคบัใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ และทําใหเกิดความเปนอิสระของศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
องคกรที่จะเขามาทําหนาที่ในการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยหรือมาตรการที่จะใชในการบังคับ
แกกรณีนั้น ๆ 

จลุนติ ิ: โดยทีค่าํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูจะประกอบดวยเนือ้หาสาระสาํคญั
หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูในสวนใดทีจ่ะมีผลผกูพันองคกรตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และมขีอบเขตกวางขวาง
มากนอยเพยีงใด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาํวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารย ดร. บรรเจดิ ฯ : คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมในสวนทีไ่มผกูพนัองคกรของ
รฐัตาง ๆ  อยางแนนอน คอื ขอเทจ็จรงิ เนือ่งจากเปนหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูทีต่องดาํเนนิการไตสวน
เพือ่ใหไดมาซึง่ขอเทจ็จรงิทีจ่ะไดใชเปนฐานในการทาํคาํวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู แตความผกูพนัทีม่ี
ตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ัน ผู ถูกผูกพันจะตองผูกพันในเหตุผลของคําวินิจฉัยอันเปน
สาระสําคญัสาํหรับคาํวินจิฉยัในเร่ืองน้ัน คาํถามกค็อื อะไรคอืเหตผุลของคาํวนิจิฉยัอนัเปนสาระสาํคัญ 
อาจกลาวไดวา “เหตุผลอันเปนสาระสําคญั คอื สวนท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเปนสวนท่ีจาํเปนสาํหรับ
คําวินิจฉัยดังกลาว” ตัวอยางเชน ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง คํารองขอให
ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
(กรณีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (แกไขเพ่ิมเติม) พทุธศักราช .... (ทีม่าของวุฒสิภา)) 
ในการวนิจิฉยัเรือ่งดงักลาว ศาลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัประเดน็เบือ้งตนกอนวา ศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีรัฐสภาดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ หรือไม 
ศาลรฐัธรรมนูญเห็นวา รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหมศีาลรฐัธรรมนญู มอีาํนาจหนาทีส่าํคญัในการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบดวย
รฐัธรรมนูญของกฎหมาย ควบคูไปกบัการธํารงและรักษาไวซึง่ความเปนสงูสดุของรัฐธรรมนูญ และคดีนี้
ผูรองใชสทิธพิิทักษรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู 
โดยอางวาผูถูกรองไดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองโดยวิธกีารซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถทีางทีบ่ญัญตัิ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได 
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สําหรับประเด็นหลักในเรื ่องดังกลาว คือ กระบวนการหรือเนื ้อหาของการแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเพียงใด จึงจะถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวธิกีารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถทีางท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญน้ี ศาลรฐัธรรมนูญเหน็วา 
รัฐธรรมนูญมเีจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอสิระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง 
ดงัน้ัน การแกไขเพิ่มเตมิรางรฐัธรรมนูญท่ีมีผลเปนการทาํลายดุลยภาพระหวางสมาชกิวุฒิสภากับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันของระบบสองสภาอันเปน
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญตองสูญเสียไปอยางมีนัยสําคัญ เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้ เพราะฉะนั้น 
ในกรณีดังกลาวยอมเห็นไดวา เหตุผลของศาลรฐัธรรมนูญไมวาจะเปนประเดน็เบื้องตนก็ด ีประเดน็หลกั
ของเรื่องก็ดี ลวนเปนเหตุผลอันเปนสาระสําคัญทั้งสิ้น และเหตุผลดังกลาวมีลักษณะเปนการตีความ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้ก็ยอมที่จะผูกพันองคกรของรัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของในทุกองคกร

 
จลุนิต ิ: ในกรณทีี่ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายฉบบัใด

ฉบบัหนึ่งขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู เชน กรณีตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเริ ่มมีผลผูกพันเมื ่อใด และ
จะม ีผลผ ูกพันเป นการตลอดไปหรือไม  ในกรณีท ีข่ อ เท ็จจริงเปลี ่ยนแปลงไป
ตามสภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
กับกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

ศาสตราจารย ดร. บรรเจดิ ฯ : โดยท่ีบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๖ ไดกาํหนดไววา 
รฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญูน้ี บทบญัญัตน้ัินเปนอันใชบงัคบัมิได โดยไมไดกาํหนดใหบทบญัญตัน้ัินเปนโมฆะซ่ึงเปนผลให
ใชไมไดมาตัง้แตตน เพราะฉะนัน้โดยหลกัคาํวินิจฉยัวาบทบญัญติัแหงกฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
จึงตองถือวามีผลนบัแตวันที่ไดมีการออกคาํวินจิฉัยกลางและมกีารแจงคาํวินจิฉยักลางใหคูกรณทีราบ
หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนจะมีผลผูกพันตลอดไปหรือไม นั้น เห็นวาไมมีผลผูกพัน
ตลอดไป เพราะตุลาการศาลรฐัธรรมนญูรุนหนึ่งอาจจะมทีศันคตแิบบหนึ่ง ตุลาการรุนตอมากอ็าจจะ
มทีศันคติเปล่ียนแปลงไป ยกตวัอยางเชน คาํวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๔๔/๒๕๔๕ เรื่อง ศาลปกครองกลาง
สงคําโตแยงของคูความ (ระหวางนายศิริมิตร  บุญมูล ผูฟองคดี กับคณะกรรมการอัยการ ผูถูกฟองคดี) 
ในคดหีมายเลขดาํท่ี ๔๑๑๙/๒๕๔๔ ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ 
กรณพีระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) มีขอความขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ โดยมีขอเท็จจริงคือ ทนายความซึ่งเปนโปลิโอไดไปสมัครทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการอัยการ แตสํานักงานอัยการสูงสุด แจงวา ก.อ. มีมติไมรับสมัครโดยใหเหตุผลวา 
สภาพรางกายและจติใจไมเหมาะสมตอการปฏิบติัหนาท่ีขาราชการอัยการ ทนายความผูน้ีจึงไดย่ืนเรือ่งนี้
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ผานผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๓ กรณีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๓๓ (๑๑) มปีญหาเก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนูญ ซึง่ศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัวาพระราชบัญญัตนิี้
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรากฎวาไดมคีาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๕/๒๕๕๕ เรือ่ง ผูตรวจการแผนดนิเสนอ
เรือ่งขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐) มีปญหาเก่ียวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรอืไม โดยไดกลับคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๔/๒๕๔๕ 
ดวยเหตผุลทีว่า รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ในหลกัการ
หามเลือกปฏิบตัไิดเพิม่คาํวา “ความพิการ” อนัเปนการแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ จงึเห็นวาพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) 
เฉพาะในสวนท่ีบัญญัติวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการตุลาการ” ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๑ เรื่อง เทศบาลตําบลทาขาม
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาเทศบาล ในกรณปีระธานรฐัสภาขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัปญหาขอกฎหมายเกีย่วกบั
วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับคดีดังกลาวไวพิจารณา ดวยเหตุผลที่วา การที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด ๙ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ๆ ตามที่มีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งรวมถึงเทศบาลดวย จึงถือเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญที่สามารถสงคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ได 
ซึ่งผลจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้สงผลใหคดีเขามาสูศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยชองทาง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เปนจํานวนมาก ผานไปเพียงแค ๒ ป ไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘–๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยไดกลับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๑ ซึ่งในคําวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดยกคํารอง ดวยเหตุวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ  ทีส่งคาํรองมาน้ันไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเพิ่มกฎเกณฑทางองคกร และกฎเกณฑทางอํานาจหนาที่ประกอบกัน กลาวคือ องคกรใดจะเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญไดนัน้ จะตองไดรบัการจัดตัง้โดยรัฐธรรมนูญ และกําหนดบทบาทหนาทีห่ลกั
ไวในรัฐธรรมนญูดวย ซึง่องคกรใดทีไ่มเขาลกัษณะทัง้สองประการทีก่ลาวมานี ้แมจะมชีือ่ปรากฏอยูใน
รฐัธรรมนญู กไ็มถือเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู ซึง่จากตวัอยางคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว 
จะเหน็ไดวา คาํวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูมคีวามผกูพนัตราบเทาทีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็วาเรือ่งทีว่นิจิฉยันัน้
มคีวามถกูตองและสอดคลองกบัรฐัธรรมนูญ แตเมือ่ใดกต็ามทีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็วาเรือ่งทีเ่คยวนิจิฉยัน้ัน
ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรฐัธรรมนูญยอมสามารถพัฒนาหรือทบทวนคําวินจิฉยัทีศ่าลรฐัธรรมนูญ
ไดเคยวินิจฉัยไปแลวได
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญไมไดหมายถึงเฉพาะสิ่งที่เปนบทบัญญัติที่เปนตัวอักษรเทานั้น แตยังคง
หมายความรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไป และหลักการที่ผูยกรางรัฐธรรมนูญไดใชเปนหลักการพื้นฐาน
ในการยกรางรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้น สําหรับคําถามทีว่า ในกรณีทีข่อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถที่จะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายที่
ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยมคีาํวนิิจฉัยวาบทบญัญติัของกฎหมายฉบบัน้ีขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญไดอีกหรอืไมนั้น 
จึงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวา กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น เปนกรณีกฎหมายขัดตอหลักกฎหมายทั่วไปหรือ
หลักการพื้นฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือเปนกรณีกฎหมายขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงหากเปนกรณีกฎหมายขัดตอหลกักฎหมายทั่วไปหรอืหลกัการพ้ืนฐานในการยกรางรฐัธรรมนญูแลว
เหน็วารัฐสภาไมสามารถตรากฎหมายท่ีมเีนื้อหาทํานองเดียวกนักบักฎหมายท่ีศาลรฐัธรรมนญูไดเคย
มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีก 

จุลนิติ : ในกรณีทีบุ่คคลหรือองคกรของรัฐทีเ่กี ่ยวของซึง่ตองถูกผูกพัน
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมิไดดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว จะมีวิธีการหรือมาตรการอ่ืนใดในการที่จะบังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช ในการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร.บรรเจดิ ฯ : ดงัท่ีไดกลาวไปแลววา ศาลรฐัธรรมนญูไทยยงัขาดหลกัเกณฑ
ท่ัวไปท่ีเกีย่วกบัการบังคบัใหเปนไปตามคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ตราบใดท่ีองคกรของรฐัท้ังหลาย
ยอมท่ีจะปฏิบัตติามคาํวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู เมื่อนั้นมาตรการในการบงัคบัใหเปนไปตามคาํวนิิจฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีความจําเปนแตอยางใด แตหากองคกรของรัฐองคกรใดองคกรหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเปนกรณีทีไ่มมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวยแลว กรณีอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายและอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอหลักความเปนกฎหมายสูงสุดได ดวยเหตุนี ้ผมจึงเสนอใหนํารูปแบบที ่กําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญเองเปนผูมีอํานาจในการกําหนดวาจะใหองคกรใดเปนองคกรที่มีหนาที่ในการบังคับ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับรูปแบบที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญไมอยูภายใตขอจํากัดที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
คําวินิจฉัยของตนได กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญยอมสามารถ
ท่ีจะพฒันาหรือทบทวนแนวคาํวนิจิฉัยของตนที่เหน็วาไมถกูตองกบั
หลั กการตาม รัฐธรรมนูญ ให ถู กต อง แล ะสอดคล องกั บ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงใหถูกตองและสอดคลองกับสภาวการณ
ของสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเห็นวาสิ่งที่ไมถูกตองยอมจะ
ตองเปลี่ยนแปลงใหเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพ
ความเปนจริงท ีป่ระ เทศไทยยังมีขอจํากัดของผู เชี ่ยวชาญ
ดานกฎหมายมหาชนซึ่งอาจทําใหการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปบาง ดงันั้น จงึไมควรจะไปเครงครดัในเรื่องการหามเปลี่ยนแปลงแนวคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญมากนัก 

รัฐธร
นิจฉัย

ศาล
คําวิ

จฉยัคาํวนิิ
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนมีาปรบัใชกบักฎหมาย
วธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญูไทย สวนกรณี
ทีจ่ะนําวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงมาใชในการบงัคับใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
ไดหรือไมนัน้ เห็นวาไมสามารถนํามาปรับใชได 
เพราะวตัถแุหงคดขีองศาลรฐัธรรมนญูกบัศาลแพง 

เปนคนละประเภทกัน กลาวคอื ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมุงใชบังคับกับเอกชน 
แตรฐัธรรมนูญมุงบงัคบัใชกับองคกรของรฐัเปนหลกั 
สวนกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองเองก็ยังไมมี
บทบญัญตัเิกี่ยวกบัการบงัคบัตามคาํพพิากษาของ
ตนเอง แตใหนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น จึงเห็นวาแนวทางที่ควรดําเนินการ คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะตองมี
เครื่องมือของตนเองในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ : คําวา “ศาล” ที่จะตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นัน้ 
จะหมายความรวมถงึ “ศาลรฐัธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความรวมถึงศาล
รัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปลี ่ยนแปลงแนว
คําวินจิฉัยของตนไดหรอืไม เพียงใด และจากประสบการณท่ีผานมาของศาลรัฐธรรมนญู
ตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ นัน้ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด ฯ : คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความผูกพัน
ศาลรัฐธรรมนูญเองดวยหรือไม มีความเห็นในเรื่องนี้ ๒ ฝาย 

ฝายแรก เห็นวา คําวา “ศาล” ในที่นี้ตองหมายความรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวย 
ฝายที่สอง เห็นวา คําวา “ศาล” ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะศาลอื่น แตไมหมายความรวมถึง

ศาลรัฐธรรมนูญดวย 
อยางไรก็ดี ไมวาจะมีการตีความบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไปในแนวทางใดก็ตาม แตประเด็น

สําคญั คอื ศาลรฐัธรรมนญูไมอยูภายใตขอจํากัดท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาํวินิจฉยัของตนได กลาวคือ 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมสามารถที่จะพัฒนาหรือทบทวนแนวคําวินิจฉัยของตนที่เห็นวาไมถูกตองกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญใหถูกตองและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงใหถูกตองและสอดคลองกับ
สภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเห็นวาสิ่งที่ไมถูกตองยอมจะตองเปลี่ยนแปลงใหเปน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สิง่ที่ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพความเปนจริงที่ประเทศไทยยังมีขอจํากัดของผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายมหาชนซึ่งอาจทาํใหการทาํคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญมีโอกาสผดิพลาดคลาดเคลื่อนไปบาง 
ดังนั้น จึงไมควรจะไปเครงครัดในเรื่องการหามเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากนัก 

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด ฯ : จากขอสงสัยหรือขอกังขาของนักวิชาการบางทาน
อันเกี่ยวกบัการที่ศาลรฐัธรรมนญูไดใชอาํนาจตามรฐัธรรมนญูอนัมลีกัษณะเปนการกาวกายหรอืลวงละเมดิ
การทาํหนาท่ีของรฐัสภา นัน้ ขอเนนยํา้วา ประเทศไทยถอืหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญ 
(Supremacy of Constitution) ไมไดถือหลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of 
parliament) ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงยอมมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภาวาอยูใน
ขอบเขตตามรัฐธรรมนูญหรือไมได ทั้งนี้ เพื่อปกปองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในอดีตทีผ่านมานั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เคยถูกตั้งคําถามวาเปนองคกรทีส่อดคลองกับหลักความเปน
ประชาธิปไตยหรือไม แตเมื่อโลกผานประสบการณจากเผด็จการของรัฐสภาในเยอรมนี จึงไดมีการ
ปฏริปูระบบศาลรฐัธรรมนญูใหเปนองคกรเขามาถวงดลุกบัระบบเสยีงขางมากในรฐัสภา อนัเปนผล
ใหไมมีคําถามในเร่ืองการเปนองคกรที่สอดคลอง
กับหลักความเปนประชาธิปไตยอีกต อไป 
เพราะเปนทีย่อมรับกันวาในระบบรัฐสภานั้น
นกัการเมืองฝายเสียงขางนอยไมสามารถทีจ่ะ
ทําหนาทีใ่นการคานกับอํานาจนักการเมือง
ฝายเสียงขางมากได ซึ่งจากประสบการณของ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
กวา ๖๐ ป นับแตป ค.ศ. ๑๙๔๘ ศาลรฐัธรรมนูญ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดเปนตนแบบ
ของการปฏิรูปการเมืองในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย เพราะฉะนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไทย
ยังต องใช ระยะเวลาพอสมควรในการสราง
ความเชื่อมัน่ตอคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในสภาพความเปนจริงที ่
ประเทศไทยยังมีขอจํากัดของผูเชี ่ยวชาญดาน
กฎหมายมหาชนซึ่งอาจทําใหการทําคําวินิจฉัย
ของศาลมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลือ่นไปบาง 
ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพัฒนากันตอไป 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงท่ีมาของแนวความคิด ทฤษฎี 
และความสําคัญของหลักการตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ทีบ่ญัญตัวิา “คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย ฯ : ในอดีตกอนท่ี
ประเทศไทยของเราจะมีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองนั้น คดีทุก
ประเภทอยูในอาํนาจการพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม โดยหลกั
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมจะมีผลผูกพันเฉพาะคูความ เชน คดีที่
ฟองใหเพกิถอนกฎหมายลาํดับรองเนือ่งจากมขีอความขดัหรอืแยงกบั
กฎหมายแมบท หากศาลพิจารณาแลวเห็นวากฎหมายลําดับรองขัด
หรือแยงตอกฎหมายแมบท ศาลจะไมกาวลวงไปพิพากษาเพิกถอน
กฎหมายลําดับรอง แตศาลจะปฏิเสธการบังคับใชกฎหมายดวยการ
ไมนาํเอากฎหมายลําดบัรองท่ีขดัหรือแยงกบักฎหมายแมบทมาวินจิฉยั
กับคดีที่พิพาทกันนั้น ตอมาเมื่อมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และพระราชบญัญติั
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . ๒๕๔๒ 
คดีเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองไดไปอยูในอํานาจการพิจารณา

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ๑

 ๑ นติศิาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิมอันดับ ๒) นติศิาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบณัฑติไทย Dr. Jur. (Magna 
Cum Laude) (Freiburg, FRG) ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการกฤษฎีกา. 
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จุลนิติ

พิพากษาของศาลปกครอง คําพิพากษาของศาลปกครองที่ใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น
มีผลเปนการเพิกถอนกฎหมายลําดับรอง คําพิพากษาของศาลปกครองจึงมีผลผูกพันถึงบุคคล
และองคกรตาง ๆ ที่ไมใชคูความตามไปดวย 

กอนมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น มีการจัดตั้งองคกรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ 
“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ซึ ่งมีลักษณะเปนองคกรทางการเมืองมากกวาองคกรศาล ทั้งนี้ 
เพราะองคประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสวนหนึง่มาจากผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เชน ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และไมมีการบัญญัติวิธีการสรรหาและการคัดเลือกตุลาการ
รัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒไิวโดยชัดเจน ประกอบกับการกําหนดใหตุลาการรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป และสามารถไดรับการแตงตั้งใหมได หรือการกําหนดใหคณะตุลาการ
รฐัธรรมนญูมีวาระการดาํรงตาํแหนงที่เปนไปตามอายขุองสภาผูแทนราษฎร ยอมสงผลกระทบโดยตรง
ตอความเปนอสิระในการปฏิบัติงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ยงัเปนการเปดโอกาสให
ฝายการเมืองสามารถมีอิทธิพลเหนือตลุาการรฐัธรรมนญูได และการกาํหนดใหคณะตลุาการรฐัธรรมนูญ
ดําเนินงานในรูปแบบของ “คณะกรรมการ” สงผลโดยตรงตอวิธีพิจารณาของตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่ไมเปดเผย และไมมหีลกัประกนัพ้ืนฐานในวธิพีจิารณาไวเหมอืนดงัเชนวิธพิีจารณาทั่วไปขององคกร
ในรูปแบบของ “ศาล” ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร     

ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูรางรัฐธรรมนูญไดพยายามแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้นกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในอดีตดวยการบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลทีม่เีขตอาํนาจเฉพาะเรือ่งตามทีบ่ัญญัติไวใน
รฐัธรรมนูญ และพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ ซ่ึงมีวิธีพจิารณาคดีของศาลรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 
ทัง้นี ้ เพื่อทําใหศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรศาล และคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญใหเปนเดด็ขาดและมี
ผลผูกพันทุกองคกรซึ่งถือเปนหลักการใหมทีม่ีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก เมือ่มีการ
ยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(คปค.) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไป มีผลทําให
ศาลรัฐธรรมนูญตองถูกยกเลิกไปดวย ตอมาเมือ่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนูญท่ีมีผลใชบงัคบัอยูในปจจุบนั ไดมีการบญัญตัใิหมกีารจัดตัง้องคกร
ศาลรฐัธรรมนญูขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมหีลกัการคงเดมิตามรฐัธรรมนูญฉบบัปพทุธศกัราช ๒๕๔๐ แตมกีาร
ลดจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงจากเดิม ๑๕ คน เหลือ ๙ คน และกําหนดใหวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญซึง่แตกตางจากหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึง่บัญญัติให
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเอง  

เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจที่ชัดเจนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และมีวิธีพิจารณาคดีที่ใหหลักประกันความเปนธรรมแกคูความ ทําใหคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาดและมีผลผูกพันทุกองคกร และโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร
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ที่มีอํานาจในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญจึงตองกําหนดองคกรที่มีอํานาจเสนอคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรตาง ๆ ชวยกล่ันกรองคดีที่จะเสนอตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเปนการปองกันไมใหมีปริมาณคดีเขาสู การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และจะทําให
การพิจารณาคดีเกดิความลาชาอนัจะทําใหประชาชนไมไดรบัความเปนธรรมในท่ีสดุ ดงัน้ัน ในประเด็นแรก
นี้หลักการใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองคกรตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ถือเปนหลักการที่มีความสําคัญในการสรางดุลยภาพเพื่อไมให
กฎหมายทั้งระบบขัดแยงกันเอง

 
จลุนติ ิ: โดยทีค่าํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูจะประกอบดวยเนือ้หาสาระสาํคญั

หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนใดที่จะมีผลผูกพันองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ และมีขอบเขต
กวางขวางมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชัยฯ : คดรีฐัธรรมนญูเปนคดทีีเ่กีย่วของกบัความสงบเรยีบรอย
ของประชาชน ฉะนัน้วิธพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูจึงใชหลกัการคนหาความจรงิเปนสาํคญั ซึง่ตางจาก
คดแีพงทีใ่ชหลกัการชัง่นํา้หนกัพยานหลกัฐาน คูความฝายใดนาํสบืแลวมนีํา้หนกัความนาเชือ่ถอืมากกวา
คูความฝายนัน้เปนฝายชนะคด ีสวนคดอีาญาโจทกมหีนาทีน่าํสบืพยานเพือ่ใหศาลเหน็วาจําเลยกระทาํ
ความผิดจริงตามท่ีโจทกฟอง หากมีขอสงสัยใหยกประโยชนแหงความสงสัยเปนคุณแกจําเลย ดังนั้น 
เมือ่วิธพีจิารณาคดีแตกตางกนัการรบัฟงขอเทจ็จรงิจงึแตกตางกนั ขอเทจ็จรงิทีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ฟงเปนที่ยุติแลวอาจจะนําไปใชในคดีแพง คดีอาญาไดเพียงบางสวนเทานั้น จะนําไปใชทั้งหมดไมได 
เพราะวาในชั้นการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจําเลยในคดีแพงหรือคดีอาญาอาจจะไมไดเขามาตอสูคดี 
ดังนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอเท็จจริงจึงมีผลผูกพันศาลอื่นเพียงบางสวน
เทานั้น สําหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอกฎหมายนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉยัวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายฉบับใดขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญบทบัญญัตนิัน้เปนอนัใชบงัคบั
ไมได คําวินิจฉัยในสวนนี้จึงมีผลผูกพันทุกองคกร สวนเรื่องดุลพินิจนั้นแตละศาลมีอิสระในการ
ใชดลุพินจิในการวนิจิฉยัคดแีตละประเภท ศาลรัฐธรรมนูญจะเปนการใชดลุพนิจิวากฎหมายขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลอาญาก็จะเปนการใชดุลพินิจในเร่ืองโทษท่ีจะลงแกจําเลย สวนศาลแพง
กจ็ะเปนการใชดลุพนิจิในเร่ืองการกําหนดคาเสียหาย ซึง่ไมไดมคีวามเก่ียวของสมัพนัธกนัแตประการใด 

หากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ ในที่นี้ขอยกตัวอยางศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเยอรมันซึง่จะมีวธิพีจิารณาคดีทีช่ดัแจงในทางทฤษฎี โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน
จะใชหลักการพิสูจนความจริงและหลักการเจรจา กลาวคือ ถาเปนคดีที่ไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
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ของประชาชนสามารถใชหลักการเจรจาตกลงกันได (Verhandlungsgrundsatz) ถาเปนคดีเกีย่วกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตองใชหลักการพิสูจนความจริง (Untersuchungsgrundsatz) 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอเท็จจริง จึงนําไปใชในคดีแพงคดีอาญาไดเพียงบางสวน
เทานั้น ดังนั้น โดยหลักการแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอกฎหมายมีผลผูกพัน
ทุกองคกร สวนในขอเท็จจริงนัน้ตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป ตองดูวาคูความมีโอกาสในการตอสูคดี
เรื่องน้ันหรอืไม เพยีงใด คดน้ัีนมีวิธพีจิารณาในการรบัฟงขอเท็จจรงิเปนอยางไร เพราะการฟงขอเท็จจรงิ
ในคดีแตละประเภทไมเหมือนกัน

จุลนิติ : ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ฉบับ ใดฉบับหนึ ่งขัดหรือแย งต อรัฐธรรมนูญ  เช น  กรณีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นัน้ ในทรรศนะ
ของทานเห็นวา คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณดีงักลาวจะเร่ิมมีผลผูกพนัเม่ือใด 
และจะมีผลผูกพันเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีทีข่อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับ
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยัฯ : กรณีท่ีจะพจิารณาวาคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
จะเริ่มมีผลผูกพันเมื่อใดนั้น ใหพิจารณาตามประเภทของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายซึ่งแบงไดเปน ๒ ประเภท กลาวคือ 

ประเภทแรก เปนการตรวจสอบแบบรูปธรรม กลาวคือ เปนกรณีทีม่ีการฟองคดีตอศาล 
เม่ือคูความโตแยงหรอืศาลเห็นวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีจะใชบงัคบัแกคดขีดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
ศาลที่พิจารณาคดีก็จะสงความเห็นมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยในระหวางนั้นใหศาล
ที่สงความเห็นดําเนินการพิจารณาคดีตอไป แตใหรอการพิพากษาไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวจะสงคําวินิจฉัยกลับมายังศาลหรือองคกรที่เสนอ
คดีตอศาล ในทางนิตินัยถือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันศาลหรือองคกรทีเ่สนอความ
เห็นนับแตศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ศาลทีส่งความเห็นจะวินิจฉัยเปนอยางอืน่ไมไดตองผูกพันตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวก็จะสงคําวินิจฉัย
กลับมายังศาลหรือองคกรที่เสนอความเห็น และสงคําวินิจฉัยกลางและคําวินิจฉัยสวนตนไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลผูกพันเปนการทั่วไปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประเภทที่สอง เปนการตรวจสอบแบบนามธรรม กลาวคือ รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํา
รางพระราชบัญญัตินัน้ขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง หากนายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนูญนี ้หรอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู สามารถสงความเหน็ใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได แตถาเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาใหความ
เห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภไิธย ใหสงศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดวยรัฐธรรมนญูทกุฉบบั โดยคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันนับแตมีคําวินิจฉัย    

สาํหรับประเด็นทีว่าคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพนัตลอดไปหรือไม หรอืกลาว
อีกนัยหนึ่งคือศาลรัฐธรรมนูญจะกลับคําวินิจฉัยเดิมท่ีเคยวินิจฉัยไวไดหรือไม ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวแลว หากตอมามีการเสนอเร่ืองหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยพิจารณา
วนิจิฉยัอกีครัง้หนึง่ ศาลรฐัธรรมนญูจะไมรบัเรือ่งหรอืประเดน็ดงักลาวไวพจิารณาก็ได โดยหลกัการแลว
ศาลรัฐธรรมนูญไมควรจะรับเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยแลวไวพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง อยางไรก็ตาม หากเรื่องหรือประเด็นใดที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวแลวทําใหเกิดปญหาในการ
ตีความกฎหมายและทําใหเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผนดินหรือไมสอดคลองกับระบบ
กฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไป ศาลรฐัธรรมนญูในคดหีลงัมคีวามชอบธรรมทีจ่ะมกีารวนิจิฉยักลบัคาํวนิจิฉยั
เดิม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในประเด็นที่วากรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณของสังคมรัฐสภาจะสามารถ
ตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไมนั้น สําหรับประเด็นนี้ตองพิจารณาวา
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปโดยชอบธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม หากถูกตองและ
ชอบธรรมตามหลกักฎหมายแลว คาํวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยอมมผีลผกูพนัทกุองคกรรวมถงึรฐัสภา
ซึง่เปนองคกรผูใชอาํนาจนิตบิญัญตัใินการตรากฎหมายดวย อยางไรก็ตาม หากสภาวการณทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และสงัคมมคีวามเปลีย่นแปลงไป ในการตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตักิจ็ะตองตรากฎหมาย
ใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งนี้ เพื่อใหฝายบริหารมีกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปดวยความเรียบรอยตอไป 

ในทางนิตินัยถือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันศาลหรือองคกร
ที่เสนอความเห็นนับแตศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ศาลท่ีสงความเห็นจะวินิจฉัย
เปนอยางอื่นไมไดตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในทางนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีทีบุ่คคลหรือองคกรของรัฐทีเ่กี่ยวของซึ่งตองถูกผูกพันโดย
คาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญนัน้มไิดดําเนินการใหเปนไปตามคําวนิิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว จะมีวิธีการหรือมาตรการอ่ืนใดในการที่จะบังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช ในการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชัยฯ : ตามหลกัท่ัวไปของทฤษฎนีั้น เมื่อมกีารใชอาํนาจรฐั
ไมวาจะเปนอํานาจบรหิารโดยฝายปกครองหรอือํานาจตลุาการ ลวนจะตองมกีารบงัคบัใชใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรอืคาํส่ังนั้น ๆ  ถาคาํส่ังน้ันมันเปนคาํสั่งในลกัษณะการบงัคบั เชน กรณีท่ีเราถกูเรยีกเก็บภาษอีากร 
หากเราไมไปชําระภาษ ีกจ็ะตองถกูยึดหรอือายัดทรพัยไปชาํระภาษี เปนตน ในทางตรงกันขามหากคาํสั่งนั้น
เปนการใหสิทธิก็ไมจําเปนทีจ่ะตองบังคับตามคําสั่งแตอยางใด เชน กรณีทีเ่ราไปขออนุญาตสรางบาน
ท่ีเขต หรอือําเภอ หากเราไมสรางบานกจ็ะไมมใีครบงัคบัใหเราตองสรางบานแตอยางใด ฉะนั้น สาระสาํคญั
ของเรื่องจึงตองดูวาวัตถุแหงคดีนัน้เปนสิทธิหรือหนาที่ ถาวัตถุแหงคดีเปนสิทธิแลวหากผูทีไ่ดรับสิทธิ
ไมดําเนินการใด ๆ กไ็มมีใครบังคบัได เชน สมมตวิามใีครกูยืมเงนิเรา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวไมชาํระหน้ี 
เราก็เปนเจาหนี้ไปฟองลูกหนี้ใหชําระหนี ้ ถาศาลพิพากษาใหเราชนะคดี ใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหเรา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากเราปลอยทิ้งไวไมดําเนินการใด ๆ ก็เปนสิทธิของเรา แตสําหรับฝายลูกหนี้นั้น
จะตองชําระหนี้ มิฉะนัน้แลวจะนําไปสูการบังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดทรัพยเพื ่อบังคับคดี 
หรือในกรณีทีจ่ะตองมีการทํานิติกรรมใด ๆ หากลูกหนี้ไมปฏิบัติตามก็ใหถือเอาคําพิพากษาแทน
การแสดงเจตนา นี่คือหลักการบังคับคดีแพง ในศาลยุติธรรม  

สําหรับการบังคับคดีทางปกครองนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ เมือ่ศาลปกครอง
ไดพิพากษาหรือมีคําสัง่ในเรื่องใดแลว หากคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถที่จะ
เพิกถอนได เชน การออกคําสัง่เพิกถอนใบอนุญาต ถาคําสัง่ทีอ่อกใบอนุญาตนัน้ไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลเพิกถอนได หรือกรณีคําสัง่ใหเจาหนาทีพ่นจากตําแหนงหนาทีร่าชการในกรณีทีม่ีการกลาวหาวา
เจาหนาทีน้ั่นกระทาํผิดวนัิย แตหากศาลพจิารณาแลวเห็นวาเจาหนาท่ีน้ันมไิดกระทาํความผดิวินยั อธบิดี
ก็ตองสั่งใหกลับเขารับราชการและจายเงินเดือนยอนหลังใหตั้งแตวันทีส่ั ่งใหเจาหนาทีผู่ นั้นพนจาก
ตําแหนงหนาทีร่าชการและสั่งใหหนวยงานรับผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติราชการตามเดิม นี่คือคําสั่งของ
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ศาลปกครอง และคําส่ังที่ศาลสั่งนั้นเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติตาม ถาเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามก็จะนําไปสู
การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองแกเจาหนาทีน่ัน้ แตปจจบุนัศาลปกครองยงัไมมกีฎหมายในลกัษณะ
ที่บังคับแกเจาหนาที่โดยตรง ทั้งนี้ เพราะคดีปกครองนั้นไมเหมือนกับคดีแพง กลาวคือ คดีปกครอง 
นัน้สวนใหญจะเปนการส่ังใหเจาหนาทีแ่กไขคาํสัง่ทางปกครอง หรอืออกคําสัง่ใหม หรอืสัง่ใหปฏบิตักิาร
ในเร่ืองตาง ๆ  แตคดปีกครองท่ีสัง่วาเจาหนาทีข่องหนวยงานของรัฐจะตองชดใชคาเสียหาย ใหแกคูกรณี
ทีเ่ปนประชาชนทัว่ไปซึง่อยูในลกัษณะเชนเดยีวกบัคดแีพง จะนาํวิธกีารบงัคบัคดตีามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบัไมได เพราะการบังคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพงนัน้
จะบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้เพื่อบังคับคดี แตทรัพยสินของทางราชการนั้นไมอยู
ในขายแหงการบังคับคดี ดังนั้น จึงนาํวิธีการบังคับคดีตามกฎหมายแพงมาใชในคดีปกครองไมได 

เม่ือพิจารณากรณีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของ
การบังคับคดีนั้น สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ คือ 

๑. เรื่องเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอํานาจแรกที่มีความสําคัญคือ กรณีที่กฎหมาย
มีความขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติของกฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายน้ันยอมตกไป หรือถาเปนกรณีที่กระบวนการ
ตรากฎหมายไมชอบดวยรัฐธรรมนูญกฎหมายน้ันยอมตกไปท้ังฉบับ หากไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก็ไมสามารถรับพิจารณาความสมบูรณของกระบวนการตรากฎหมายนั้นไดอีก 

๒. เรือ่งคณุสมบตัขิองสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) หรอืรฐัมนตรี  
ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรีขาดสมาชิกภาพผูนั้นก็จะพนจากตําแหนง
ไปทันที  แตบางครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญไมไดเขียนใหชัดเจนปลอยใหเกิดปญหาการตีความตามมา เชน 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการสรรหาบุคคลใหบุคคลดํารงตําแหนงบางองคกรไมชอบดวยกฎหมาย 
แตไมวินิจฉัยตอไปวาตองพนจากตําแหนงหรือไม หากนึกยอนกลับไปพิจารณาคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอดีต กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง๒ (กรณีของ 
พลเอกศิรนิทร ธปูกล่ํา อดตีประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)) ทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดวนิจิฉัยวา
กระบวนการสรรหาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และตองมีการสรรหากรรมการการเลือกตั้งใหม สุดทาย
พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า ก็ตองพนจากตําแหนงไปโดยปริยาย ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยกรณี
การไดมาซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดิน๓ (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
กระบวนไดมาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเชนกัน เปนผลใหคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ไมยอมออกจาก
ตําแหนง จึงทําใหเกิดคําถามวาแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะบังคับไดหรือไม อยางไร 
ซึ่งตามความจริงแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นบังคับไปแลว แตคําวินิจฉัยไมไดระบุใหชัดเจน

 ๒ โปรดพิจารณา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๘/๒๕๔๕ เร่ือง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖. 
 ๓ โปรดพิจารณา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๔๗ เร่ือง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีการใชอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาการตรวจเงินแผนดินและ
วุฒิสภาในกระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑ 
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘.

12-22-MAC6.indd   18 11/6/57   10:42



พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วาเมื่อกระบวนการไมชอบดวยกฎหมายแลว 
บุคคลนัน้จะตองพนจากตําแหนงหรือไม 
โดยเหตุท ีศ่าลรัฐธรรมนูญไม ได วินิจฉัย
ใหสิ้นกระแสความ 

ถากระบวนการบางอยางไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แตไมชอบในสิ่งที ่ไมใช
สาระสาํคญัความไมชอบนั้นกไ็มมผีลกระทบ
ตอผลบังคับของการกระทํานั้น แตถา
กระบวนการไมชอบดวยรฐัธรรมนญูนั้นเปน

สิ่งที่เปนสาระสําคัญ ก็ตองมาชั่งและดุลกัน ตามสิทธิของประชาชนที่สุจริต สมมติวา นาย ก. เพิ่งได
รบัการสรรหามาโดยยงัไมไดเขารบัตาํแหนงใด ๆ  แลวศาลไดวนิจิฉยัวา นาย ก. ไดรบัการสรรหาโดยไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ นาย ก. ก็ไมไดเสียสิทธิอะไร ก็สามารถให นาย ก. พนจากตําแหนงไปไดเลย 
แตถาเปนกรณีทีเ่ขาดํารงตําแหนงแลวอยางเชนกรณีของพลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า หรือกรณีของ
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ถากระบวนการสรรหาไมชอบ โดยสวนทีไ่มชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น
ไมไดหมายความวาเสียไปทั้งหมด เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยในสวนนี้ ก็เลยมีปญหาวาจะบังคับ
อยางไร จึงไดมีการสรรหาประธาน กกต. คนใหม คือพลตํารวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ นี่คือกระบวนการ
เยียวยากันไปเอง ทั้งนี้ เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยใหสิ้นกระแสความ ดังนั้น 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงตองวินิจฉัยใหสิ้นกระแสความจึงจะเปนคําวินิจฉัยทียุ่ติและสามารถ
บังคับได  

๓. การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยหลักแลวไมมีบทบังคับ เพราะเราไป
กาํหนดในระบบวา ถาศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาจงใจกระทาํการขดัตอบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู กจ็ะ
ไปสูกระบวนการถอดถอน ซึ่งการวินิจฉัยวาจงใจกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ ก็มีผลเทากับวากระทํา
ความผิดกฎหมายซึ่งอาจนําไปสูกระบวนการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
มาตรา ๒๐๐ หรือความรับผิดทางแพง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ วาดวย
เรื่องละเมิด ในกรณีจงใจหรือประมาทเลินเลอ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ
จะไดรับการคุมครอง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่
เปนการประมาทเลินเลอธรรมดาไมตองรบัผดิ แตถาเปนการประมาทเลนิเลออยางรายแรงเจาหนาท่ีนั้น
ก็ตองรับผิดตอหนวยงาน ซึ่งมาตรการลงโทษนั้นไดกําหนดไวในกฎหมายฉบับอืน่ ๆ รัฐธรรมนูญ
จึงไมไดกําหนดบทลงโทษไว 

แตถาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสิทธิและถาไมใชสิทธินั้นก็ถือวาสละสิทธิ์ไป 
โดยจะไมนาํวธิกีารตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง หรอืประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ
อาญามาใชบังคับ เพราะวัตถุแหงคดีแตกตางกัน ซึ่งวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงนั้น จะกระทําโดยการยึด หรืออายัดทรัพยเพื่อออกขายทอดตลาด และบุคคลใดทีไ่ดรับ
ความเสียหายกม็ารองขดัทรพัย อันนี้คอืการบงัคบัคดโีดยใหชาํระหน้ีเปนเงนิ สวนวธิกีารบงัคบัท่ีไมใชหนี้เงนิ
แตเปนหนี้ใหกระทําการ ก็เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๑๓ วรรคสอง 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ทีใ่หถอืเอาคาํพพิากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา นีค่อืการบงัคบัทางแพง สวนการบงัคบัทางปกครอง
เรื่องการชําระหน้ีเงินนํามาใชไมไดเพราะทรัพยสินของทางราชการไมอยูภายใตการบังคับคดี ซึ่งวัตถุ
แหงคดีของคดีปกครองสวนใหญนั้นจะเปนการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ในคดีปกครองถาคูกรณี
มาฟงคําพิพากษาของศาล คําพิพากษานั้นจะผูกพันคูกรณีทันที  

  
จุลนิติ : คําวา “ศาล” ที่จะตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

จะหมายรวมถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความรวมถึงศาล
รฐัธรรมนูญดวยแลว ในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปล่ียนแปลงแนวคําวนิจิฉยั
ของตนไดหรือไม เพียงใด และจากประสบการณที่ผานมาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ นัน้ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัยฯ : โดยหลักแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะผกูพนัทกุองคกรรวมทัง้ศาลรฐัธรรมนญูดวย ทัง้นีก้เ็พราะวาจะตองรกัษากฎ กตกิาใหเกดิความสมดลุ 
เพราะมีการนําเอากฎหมายที่มีลําดับสูงกวามาบังคับใช ถาเรามองเปรียบเทียบกับโคมระยา 
(chandelier) ๒ อัน อันแรกคือ norm ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ซึ่งตอง
ไมขัดหรือแยงกัน และอันที่ ๒ คือ การนําเอาสิ่งตาง ๆ ในขอแรกมาบังคับใชในรูปของการกระทํา 
รูปของคําวินิจฉัย โดยตองยึดถือกฎกติกาซึ่งโดยหลักแลวตองผูกพันทุกองคกร เวนแตวาคําวินิจฉัย
ในอดตีนัน้ไมผกูพนั เพราะคาํวนิจิฉยักอใหเกิด dead lock เกิดความขดัแยงกบัมาตราอืน่ ๆ  ทีค่าํวนิจิฉยั
เดิมก็อาจไมไดคํานึงถึง และถามีผลกระทบแลวก็อาจจะเกิดความเสียหายตอสวนรวมได เพราะฉะนั้น
ในกรณเีชนนีศ้าลรฐัธรรมนญูกม็คีวามชอบธรรมทีจ่ะวนิจิฉยัเกนิกวาทีก่ฎหมายกาํหนด หรือ overrule 
ได เพียงแตกระบวนการ ขั้นตอนที่จะมาสูศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมาอยางไร เพราะศาลไมสามารถที่จะ
ริเริ่ม หรือ initiate คดีไดเอง หรือที่ภาษาลาตินเรียกวา “ex officio” ศาลไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะเรียกรองใหมีการนําคดีมาสูศาลเพ่ือตัดสินคดี เพราะศาลเปน Passive ไมใช Active ไมเหมือน
เจาหนาที่ฝายปกครองที่สามารถ initiate เรื่อง ex officio ดวยตัวเองได  

กลาวโดยสรุป โดยหลักแลวก็คือผลของคําวินิจฉัยผูกพันทุกองคกรรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญดวย 
เวนแตมีปญหาวาคําวินิจฉัยเดิมสรางปญหา dead lock ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวาง norm 
ทัง้หลาย ขณะเดียวกันกอ็าจเปนไปไดวาในตอนแรกศาลวินจิฉยัไปในแนวทางหน่ึง แตตอมามีกฎหมาย
ใหม ๆ เกิดขึ้นจํานวนมากและรัฐธรรมนูญเองก็มีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
บางประการ เมือ่รฐัธรรมนูญมีการแกไขแลว คาํวนิจิฉยัเดมิก็จะตองปรับปรงุหรอื adjust หรอืปรบัเปล่ียน
ใหสอดคลองกับ norm เพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความชอบธรรมที่จะวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางเดิมได 

   
จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัยฯ : บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ทีบ่ญัญตัวิา “คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ” ไมไดเปนบทบัญญัติที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ในลําดับแรกที่จะมีการพิจารณา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วนิิจฉยัคดีท่ีมาสูศาลรฐัธรรมนญู บทบญัญตัมิาตรา ๒๑๖ วรรคหา เปนผลภายหลงัมีคาํวนิิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญก็คือการพิจารณาที่ปลายนํ้า แตตนนํ้านั้นคือการนําคดีเขาสูศาลรัฐธรรมนูญจะตองอยูใน
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนญู จึงจะมาถึงปลายนํ้าคือ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา แตถาคดีนั้นไมอยูในเขต
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญไปนํามาพิจารณา หรือ long arm เขามาในเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะเกิดปญหาวาในสวนทีไ่ปนํามาพิจารณานั้นถือวาเปนเรื่องนอกกติกา ฉะนั้น
องคกรของรัฐอืน่เขาก็จะ challenge หรือตอสูวาไมผูกพัน เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจใน
ลักษณะที่เปน Enumerative แตกตางจากศาลแพง ศาลอาญา ที่มีเขตอํานาจทั่วไปในคดีแพงทั้งปวง 
และอาญาทั้งปวง แลวแตกรณ ี(Generalklausel) แตถาศาลรฐัธรรมนูญจะขยายเขตอาํนาจใหมากขึ้น
เพียงเล็กนอยก็อาจจะทําไดในกรณีที่รัฐธรรมนูญเปดชองใหทําได

แตกรณีอาจเปนขอยกเวน กลาวคือ ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวคดีหนึ่ง เมื่อครั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกใบเหลือง ใบแดง ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
แลวผูสมัครรบัเลอืกตั้งนัน้ไมเหน็ดวย จึงไดไปฟองศาลแตก็ไมมศีาลใดรบัคดไีวพจิารณา สดุทายจงึไปยัง
ผูตรวจการแผนดิน และผูตรวจการแผนดินก็สงเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดวินิจฉัย
เรื ่องนั ้นวาอํานาจในการออกกฎ ระเบียบและประกาศทั้งหลายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตองเปนไปตามรฐัธรรมนญู หรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
จะพิจารณาเห็นไดวาถากรณีดังกลาวไมสอดคลองกับกฎหมายแมบท หรือไมสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนญู โดยทฤษฎีแลวถอืวาเปน norm เปน subordinate legislation ซึง่จะตอง comply 
กบักฎหมายแมบท ถาไมชอบดวยกบักฎหมายแมบทกจ็ะตองมอีงคกรตรวจสอบ ซ่ึงองคกรที่ตรวจสอบ
นัน้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ะตองวินิจฉัย ศาลยุติธรรมคงไมเขามาตรวจสอบหรือพิจารณาคด ี
subordinate judiciary จะมีก็แตศาลปกครองที่จะตรวจสอบในสวนของกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ พระราชกฤษฎีกาทีม่ีสถานะเหมือนกฎกระทรวง โดยศาลปกครองเคยตรวจสอบ
พระราชกฤษฎกีาทีเ่กีย่วกบัการเรยีกประชมุรฐัสภาหรอืการปดประชมุของรฐัสภา หรอืพระราชกฤษฎกีา
ทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งไมอยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะวินิจฉัย เพราะไมเปน subordinate 
norm แตเปนกฎหมายซึ่งโดยรูปแบบศาลปกครองไมมีอํานาจในการตรวจสอบ จึงเปนที่มาและทําให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การออกใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จะตองมีองคกรตรวจสอบ แตองคกรนั้นตองไมใชศาลปกครอง เพราะประกาศเหลานี้
มันไมใชกฎกระทรวง จงึไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง เพราะถาใหศาลปกครองมาตรวจสอบประกาศ
ที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนประกาศที่ออกโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญก็คงจะเปนเรื่อง
ที่ไมถูกตองนัก 

ถ าคํ าว ินิ จฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เปน เรื ่องสิทธิ
และถ า ไม ใชสิทธินั ้นก็ถือว าสละสิทธิ ์ไป  โดยจะ ไมนํ า
ว ิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 
เพราะวัตถุแหงคดีแตกตางกัน

ถ าคํ าว ินิ
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

เมื ่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวาศาลปกครองไมมีอํานาจตรวจสอบแลว ฉะนั ้น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ ที่จะเขาไปตรวจสอบ แตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ไมไดบัญญัติ
ไวในกฎหมายเชนเดียวกัน เปนเพียงการขยายเขตอํานาจออกไปแตการขยายนี้ไดมีทฤษฎีรองรับ
ถือเปน subordinate norm ที่จะตองถูกตรวจสอบโดยอํานาจตุลาการ 

สรปุวา “คําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู” กต็องผกูพันทุกองคกร และการพิจารณาคดีกต็อง
อยูในเขตอํานาจ ถาไมอยูในเขตอํานาจ จะกอใหเกิดการโตแยงโดยไมยอมรับคําวินิจฉัยของศาลได 
เมื่อเกิดการไมยอมรบัแลววิธกีารแกไขกคื็อการยอนกลบัไปแกไขรัฐธรรมนญู ซ่ึงตอไปก็คงตองไประบุ
ไวในรัฐธรรมนูญวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาคดีในเรื่องใด ซึ่งตามความจริงแลวรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ก็รางไวแบบนี ้ รวมถึงใหมีอํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพราะจะมี
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญตาง ๆ  ท่ีกําหนดใหศาลรฐัธรรมนูญมอํีานาจท่ีจะวนิิจฉยัชี้ขาด อาทิ
เรื ่องทีเ่กี ่ยวของกับพรรคการเมือง ซึ่งมีนักกฎหมายบางทานบอกวาถาไมเขียนกําหนดไวแบบนี้
เทากับวากฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไปขยายเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะกระทําไมได 
เพราะการขยายเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตองกระทําโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญถากฎหมายไมไดเขียนกําหนดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไว หลักก็คือ
ศาลรัฐธรรมนูญไมมอีาํนาจทีจ่ะพิจารณาได เวนแตจะไปอาศัยหลักในเรือ่งของกฎระเบียบของ
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง ซึ่งเขาใจวามคีวามชอบธรรมพอเพราะเหตวุาการเลอืกตั้งกับกฎหมายวาดวย
พรรคการเมืองเปนเรื่องเดียวกัน 

ในอดีตการกํ ากับ ดูแลของรั ฐ
เกีย่วกับพรรคการเมืองอยูในอํานาจของ
กระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวีาการกระทรวง
มหาดไทยจึงมอีาํนาจออกกฎกระทรวง 
ฉะนัน้ กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย
วาดวยพรรคการเมืองทัง้หลายจึงจะตอง
สอดคลองกับกฎหมายแมบท ซึ ่งอยู ใน
อ ํานาจตรวจสอบของศาลปกครองได  
ฉะนัน้ประกาศทัง้หลายก็ตองอยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง แตปจจบัุนพรรคการเมอืง
ไมไดอยูในอาํนาจของกระทรวงมหาดไทยอีกตอไป และกระทรวงมหาดไทยไมมอํีานาจที่จะออกประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง แตเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งทีม่ีอํานาจ
ออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยตรง ซึ่งเมือ่เกิดปญหาหรือขอโตแยงใด ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ะวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญนี้ ก็จะผกูพันทกุองคกร และขยายผลไปวาบรรดาประกาศทัง้หลายไมวาจะเปนประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี ประกาศของผูตรวจการแผนดินก็ดี ประกาศของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ดี ลวนอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได 
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จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มาของแนวความคิด ทฤษฎ ี
และความสําค ัญของหลักการตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ท่ีบญัญตัวิา “คําวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเดด็ขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา ซ่ึงบญัญติัวา “คําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนเด็ดขาด
มผีลผกูพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอื่นของรฐั” แสดง
ใหเหน็ถงึการเคารพตอหลกั “การคุมครองความเปนกฎหมายสงูสดุ
ของรัฐธรรมนูญ” กับ “หลักความศักดิส์ิทธิแ์หงคําวินิจฉัย” ของ
ศาล ซึ่งทั้งสองหลักเปนหลักพื้นฐานของมาตรา ๒๑๖ ดังกลาว การมี
ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนคนละเรื่องกับการมี
สภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือการมีสภาพ
บังคับของคาํวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ท่ีโดยสภาพนัน้เดด็ขาดและ
ถงึท่ีสุดยอมกอใหเกดิผลผูกพนัตอคูความในคดเีทาน้ัน ไมรวมถงึบคุคล
ทีส่ามที่มิไดเปนคูความในคดีพิพาทดวย สวนในเรื่องการมีผลผูกพัน
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแมบุคคลหรือองคกรเหลานั้น
ไมไดเปนคูความในคดี ก็ยอมผูกพันไปดวย โดยเคารพและปฏิบัติตาม

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน๑

 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, D.E.A. (Droit Public) 
Doctuer de L’Université (nouveau régime) Mention trés honorable (Strasbourg 3) ประเทศฝรั่งเศส. ปจจบุนัดาํรงตาํแหนง
รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้นถามองในแงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา 
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทหลักในการพิทักษรักษาไวซึ ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
และรักษาไวซึ ่งหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําวินิจฉัยในขณะเดียวกัน การมีผลผูกพันตามคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูนั้นถอืเอาวนัท่ีศาลรฐัธรรมนญูมีคาํวนิจิฉยักลางและไดอานคาํวนิจิฉยัใหคูกรณีทราบ 
และพรอมเผยแพรตอสาธารณชนซึง่ในคดีแพงและคดีอาญานัน้ การมผีลผูกพันของคําพิพากษา
ถือเอาวนัท่ีศาลมีคําพพิากษาหรอือานคําพพิากษาใหคูความในคดทีราบ สวนการผกูพนัตามคาํพพิากษา
ของศาลปกครองนั้น การมีผลผูกพนัของคาํพพิากษาขึ้นอยูกบัวาศาลปกครองเปนผูกาํหนดวาจะใหเริ่ม
มีผลผูกพันเมื่อใด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเปนการเฉพาะตัวสําหรับเรื่องระยะเวลาเริ่มตน
ของการมีผลผูกพันตามคําพิพากษา

จลุนิติ : โดยท่ีคําวินจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูจะประกอบดวยเนื้อหาสาระสาํคัญ
หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูในสวนใดท่ีจะมผีลผูกพันองคกรตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ และมขีอบเขต
กวางขวางมากนอยเพียงใด เมือ่เปรียบเทียบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ของนานาอารยะประเทศ

รศ.ดร. เกรยีงไกร ฯ : เน่ืองจากคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญประกอบไปดวยเน้ือหาสาระ
สําคญัหลายสวน ปญหาวาเนื้อหาสาระสวนใดของคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญจะกอใหเกิดผลผกูพนั
คูความในคดี ประเด็นปญหาดังกลาว คําวา “ผูกพัน” ในมาตรา ๒๑๖ วรรคหานั้น หมายถึง ผลของ
คําวินิจฉัยในคดน้ัีนและเหตผุลหลกัที่สาํคญัที่อธบิายถงึสาเหตขุองการทาํคาํวินจิฉยันั้น ดังนั้นเหตผุล
ดังกลาวตองเปนเหตุผลที่สาํคญัอยางย่ิงยวดอนัเปนรากฐานของการทําคําวินจิฉัย เปนเหตุผลที่ศาล
เห็นวาจําเปนสําหรับการวินิจฉัยในเรื่องนั้น และนํามาซึ่งขอยุติของคดีไดในที่สุด มิใชเปนเหตุผลที่
ขางเคยีง เหตผุลประกอบ เหตผุลรองที่ศาลเขยีนในคาํวินิจฉยักอนไปสูเหตผุลหลกัและการทาํคาํวินจิฉยั
ตามลําดับ

โดยหลักการแลวเมือ่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถแกไขเปลี ่ยนแปลง
คาํวินิจฉัยของตนและจะตองผูกพันกับคําวินิจฉัยของตน 
สวนคูความแหงคดีก็ตองผูกพันกับผลของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญไปดวยมิอาจจะยืน่คํารองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซํา้ในประเด็นทีไ่ดมีการ
วินิจฉัยไปแลวได

หลักกโดยห

มกานทได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ฉบับ ใดฉบับหนึ ่งขัดหรือแย งต อรัฐธรรมนูญ  เช นกรณ ีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นัน้ ในทรรศนะ
ของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเริ่มมีผลผูกพัน
เมือ่ใด และจะมีผลผูกพันเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีทีข่อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวการณของสังคม รัฐสภาจะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับ
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ดังไดกลาวไวขางตนมาแลววา “การมีผลผูกพันตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ถือเอาวันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยกลาง และไดอานคําวินิจฉัยใหคูกรณี
ทราบและพรอมเผยแพรตอสาธารณชน” ดังนั้นในกรณีมาตรา ๒๑๑ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเริม่มผีลผูกพันเมือ่ใดนัน้ใหดูบทบัญญัติวรรคทายของมาตราดังกลาวทีบ่ัญญัติวา “คําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูใหใชไดในคดทีั้งปวงแตไมกระทบกระเทอืนถงึคาํพิพากษาของศาลที่ถงึที่สุดแลว” 
ขอความดั งกลาวเปนการเพียงพอทีจ่ะยืนยันไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรานี ้
เริ่มมผีลผกูพนันบัแตวันท่ีศาลรฐัธรรมนญูมีคาํวนิจิฉยั นั่นคอืวนัท่ีไดมีคาํวนิจิฉยักลางออกมา และไดอาน
ใหคูกรณีทราบ และพรอมเผยแพรตอไป และมีผลผูกพันตอไปในอนาคต สวนในกรณีมาตรา ๒๑๒ 
เปนบทบญัญตัท่ีิใหบคุคลซึ่งถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรภีาพท่ีรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัรบัรองไวมีสทิธย่ืินคํารอง
ตอศาลรฐัธรรมนญูวา เน้ือหาของกฎหมายฉบับหนึ่งฉบบัใดที่เก่ียวของกับบคุคลน้ันมเีน้ือหาขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู บทบญัญัตมิาตราดงักลาวเปนการใหสทิธิแกประชาชนรองตอศาลรฐัธรรมนูญไดโดยตรง 
(รายละเอียดใหดบูทสมัภาษณ รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงไกร เจรญิธนาวฒัน ในจลุนติ ิปท่ี ๘ ฉบบัท่ี ๑ 
มกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตราดังกลาว
กใ็ชหลักการเดยีวกนัท่ีกลาวมาขางตน แตในบางกรณคีดรีฐัธรรมนูญบางประเภท รฐัธรรมนูญไดกาํหนด
วันเริ่มตนของการมีผลผกูพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไวเฉพาะ ดังในบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ 
ท่ีกําหนดไววา ในกรณีท่ีศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาพระราชกาํหนดใดที่ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ใหถือวาพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาตั ้งแตตน ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในมาตราดังกลาวมีผลยอนหลังกลับไปในอดีต เหตุทีเ่ปนเชนนีก็้เพราะวา
พระราชกาํหนดดงักลาวไมมีเหตสุมควรใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีจะไดรบัการตราออกมาใชบงัคบัตั้งแตตน เน่ืองจาก
วาไมมีเงื ่อนไขและเหตุในการตราพระราชกําหนดดังกลาวเลย กลาวคือไมมีฐานในการกลาวอาง
ทีจ่ะตราพระราชกําหนดออกมาได แตเมือ่ตราพระราชกําหนดดังกลาวออกมาใชบังคับไปแลว 
เมือ่มีผู มารองตามมาตรา ๑๘๕ ตอศาลรัฐธรรมนูญวาการตราพระราชกําหนดไมเขาเงื ่อนไข
และเหตุในการตราตามมาตรา ๑๘๔ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองและทําคําวินิจฉัยเห็นวา 
การตราพระราชกําหนดดังกลาวนั้นไมเปนตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําวินิจฉัยใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาตั้งแตตน
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สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ และ ๒๑๒ นั้นเปนคําวินิจฉัยทีม่ีผลบังคับ
เปนกฎหมาย กลาวคือเปนคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย การมีผลผูกพนัของคาํวนิิจฉยัดังกลาวยอมมผีลเปนผกูพนัเปนการท่ัวไป กลาวคอื นอกจาก
จะมีผลผูกพันตอคูความในคดีดวยกันเองแลว ยังมีผลผูกพันไปยังองคกรของรัฐ บุคคลภายนอกทั่วไป
อีกดวยแมวามาตรา ๒๑๖ วรรคทายไมไดกลาวถึงความผูกพันไปถึงบุคคลภายนอกก็ตาม แตถาเมื่อใด
คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัเกีย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแลวก็ถือวา 
เปนคําวินิจฉัยที่มีผลบังคับเปนกฎหมายซึ่งยอมผูกพันบุคคลภายนอกเปนการทั่วไปไดเชนกัน 

ปญหาตอมากค็อืวา เม่ือศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัไปแลววากฎหมายฉบบัหนึ่งไมขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ตอมาศาลรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยในทางตรงกันขามไดหรือไม
ในกรณีถามีผูรองขึ้นมาวากฎหมายฉบับดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึง่โดยหลักการแลว
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย
ของตนและจะตองผกูพันกบัคาํวินจิฉัยของตน สวนคูความแหงคดีกต็องผกูพันกบัผลของคําวินจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญไปดวย มิอาจจะยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาซํ้าในประเด็นทีไ่ดมี
การวินิจฉัยไปแลวได  

ในประเดน็ปญหานี้หากภายหลงัปรากฏวามีขอเทจ็จรงิท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในเรื่องดงักลาว
และมีผลสําคัญอยางยิง่ตอการวินิจฉัยคดี บุคคลภายนอกหรือองคกรของรัฐก็มีสิทธิยืน่คํารองตอ
ศาลรฐัธรรมนญูวากฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูไดซึ่งกส็อดคลองกบัคาํกลาวท่ีวา “กฎหมาย
ตองพลวัตรกับสังคม” คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพของกฎหมายที่พลวตัรกบัสงัคมไปดวย ดงัน้ัน “ความผกูพนั” ท่ีมีตอคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
คงจะมิใชเปนความผูกพันตลอดไป แตเปนความผูกพันทีต่องสอดคลองกับสภาพของกฎหมายที่เปน
พลวัตรกับสังคมไปดวย ดวยเหตุดังกลาวรัฐสภาก็อาจจะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
กับทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได แตอยางไร
ก็ตามอาจจะถูกตรวจสอบตามกระบวนการได ถามีผูรองไปยังศาลรัฐธรรมนูญวา กฎหมายที่รัฐสภา
ตราข้ึนใหมท่ีมีเน้ือหาทํานองเดยีวกนักบัท่ีศาลรฐัธรรมนูญไดมคีาํวนิิจฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ได

บุคคลหรือองคกรของรัฐท่ีเปนคูความในคดียอมมีหนาท่ี
ที่จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นอกจากจะตองถูกผูกพันโดยคําวินิจฉัยแลวยังจะตอง
ถูกบังคับโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย 
แตบุคคลหรือองคกรของรัฐทีไ่มไดเปนคู ความในคดี
ก็ผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน 
แต ไม ม ีกรณี บังค ับ ให เป น ไปตามคํ าว ินิจฉ ัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเพราะโดยสภาพมิไดเปนคูความในคดี

บุคคลหรือ
ทีจ่ะตองป

นจฉยขอ
วามในคดี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีทีบุ่คคลหรือองคกรของรัฐทีเ่กี ่ยวของซึ่งตองถูกผูกพัน
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั ้นมิไดดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว จะมีวิธีการหรือมาตรการอื่นใดในการที่จะบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถ
นําวิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช
ในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : โดยหลักแลวเมื่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแลว บุคคลหรือองคกรของรัฐทีเ่ปนคู ความในคดียอมตองถูกผูกพันตอคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูและตองถกูบังคบัใหปฏิบตัติามคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดวย ถาเปนคาํวนิจิฉยั
ทีใ่หกระทําการ บุคคลหรือองคกรของรัฐทีเ่กี ่ยวของในคดีความตองถูกผูกพันและดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากบุคคลหรือองคกรของรัฐทีเ่กี่ยวของในคดีมิไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลว ในกรณีดังกลาวก็ตองมีการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู แตถาเปนคาํวนิิจฉยัเพื่อขอใหพสิจูนสทิธ ิคาํวนิิจฉยัประเภทน้ีไมจาํตอง
มีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัย เพราะโดยสภาพของคําวินิจฉัยเองที่ไมจําเปนตองมีการบังคับ 
เชน คําวินิจฉัยเกี ่ยวกับความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง
หรือของการกระทําของพรรคการเมือง หากบุคคลหรือองคกรของรัฐไมปฏิบัติตาม ก็ถือไดวา
เปนละเมิดตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 

ดังนั้น บคุคลหรือองคกรของรัฐทีเ่ปนคูความในคดียอมมหีนาทีท่ีจ่ะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวานอกจากจะตองถูกผูกพันโดยคําวินิจฉัยแลวยังจะตองถูกบังคับ
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย แตบุคคลหรือองคกรของรัฐที่ไมไดเปนคูความในคดีก็ผูกพัน
ตอคาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูเชนกัน แตไมมกีรณบีงัคบัใหเปนไปตามคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
เพราะโดยสภาพมิไดเปนคูความในคด ีปญหาตอมาก็คือ องคกรใดจะทําหนาทีบ่ังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทีคู่ความหรือองคกรของรัฐในคดีไมยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญู ในขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพจิารณาและการทาํคาํวินิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มิไดกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวไว แตถาหากจะกําหนดเพิ่มเติมเรื่องการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูกย็อมทําไดโดยอาจเพิ่มเนื้อหาใหศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจในการกาํหนดให

องคกรของรฐั บคุคลทีส่งเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนูญ
วินิจฉัยใหเปนผู ม ีอํานาจหนาทีใ่นการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และอาจกําหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับเรื ่อง
การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไวก็ไดเช นเดียวกับการกําหนดรายละเอียด
การบังคับคดีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

จุลนิติ : คําวา “ศาล” ทีจ่ะตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา นัน้ จะหมายความรวมถงึ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความ
รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปลี่ยนแปลง
แนวคําว ินิจฉัยของตนไดหรือไม  เพียงใด และจากประสบการณท ีผ่ านมาของ
ศาลรัฐธรรมนญูตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ นั้น ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร  

รศ.ดร. เกรยีงไกร ฯ : คาํวา “ศาล” ในบทบญัญตัิ
มาตรา ๒๑๖ วรรคหานั้นหมายถึง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร ท่ีปรากฏในระบบกฎหมายไทย แตไมหมายรวมไปถงึ
ศาลรัฐธรรมนูญ แตก็ไมไดหมายความวาศาลรัฐธรรมนูญจะไม
ผูกพันตอคําวินิจฉัยของตนเอง เพราะบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 
ไดบญัญตัิอยางชัดเจนวา คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนเด็ดขาด ซึ่งแสดงใหเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่
เปนผูทําคําวินิจฉัยยอมตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของตนเอง
เชนกัน สวนท่ีบัญญัตติอไปวา “มีผลผูกพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี
ศาล และองคกรอืน่ของรัฐ” นัน้เปนการรับรองขยายความ
ผกูพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกไปยังรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาลและองคอื่นของรัฐอีกดวย

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตนเองดวยนั้นหมายความวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยคดีเสร็จสิน้ไปแลว ยอมไมอาจเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของตนเองในคดีนั้นไดอีก แตก็ไมได
หมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนั้นอีกไมไดในอนาคต 
ถามีเหตุทีจ่ะตองเปลี่ยนแนวคําวินิจฉัยก็สามารถทําได เชน ประเด็นปญหาเทศบาลเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ และอีกสองปตอมาศาลรัฐธรรมนูญ
ก็เปลี่ยนแปลงแนวทางในการวินิจฉัยเรื่องดังกลาว

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ปญหามาตรา ๒๑๖ วรรคหาเปนเรื่องของความไมชัดเจน
ของบทบัญญัติและนําไปสู ปญหาในการตีความการมีผลผูกพันและมีสภาพบังคับของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตเมือ่ใด และนอกจากนี้ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมครอบคลุมและขาดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว 
ดังน้ันควรจะกาํหนดรายละเอียดของการมีผลผกูพนัและมีสภาพบงัคบัของคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ใหชัดเจนลงไปในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยเสียเลย 
เพื่อตัดปญหาการตีความบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ วรรคหาดังกลาว แตทัง้นี้ทัง้นั้นไมวาจะเปนรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ การปฏิบัติหนาทีก่็ตอง
เปนไปตามหลักนิติธรรมทั้งสิ ้นตามบทบัญญัติมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่นี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองทําหนาที่ของตนภายใตหลักดังกลาวเชนกัน. 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
  
     รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา 
     พ.ศ. ....   
    คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ หาขอยุติเก่ียวกับการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา  พ.ศ. .... 
เพ่ือใหวุฒิสภาทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๒ ๑ (๒) โดยมีรายละเอียดดังน้ี
    ภายหลังเสร็จส้ินการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานฯ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี 
ไดกลาววา ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
แหงรัฐสภา พ.ศ. .... โดยกําหนดใหเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และใหปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภาต้ังแตวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือใหวุฒิสภา
ทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๒ (๒) น้ัน ปรากฏวามีหนังสือจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซ่ึงถือเปน
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา ไดมีความเห็นตาง โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีความเห็นวา
การเรียกประชุมดังกลาวเปนอํานาจของประธานรัฐสภา ซ่ึงในเร่ืองน้ีทางดานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการหารือกับเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รวมท้ังรองราชเลขาธิการมาแลวคร้ังหน่ึง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดรับทราบความเปนมาท้ังหมดของ
เร่ืองดังกลาวแลว และไดมอบหมายใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหไดขอยุติในประเด็นดังกลาว ขณะเดียวกัน
ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เตรียมยกรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
สมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. .... เพ่ือใหวุฒิสภาทําหนาท่ีพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ไวกอน โดยเมื่อใดที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีความเห็นท่ีตรงกัน ทางสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการตอไป

 ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๒ บัญญัติไววา  “ในระหวางทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบจะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
    (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ 
โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา                                                                                                 
    (๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
    (๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง”. 
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คําคม

จุลนิติ

  เมื่อปวงราษฎรจะออกกฎหมายในเรื่องใด ราษฎรยอมแสดงเจตจํานง

ออกมาวาจะออกกฎหมายในเร่ืองน้ันเพ่ือประโยชนสาธารณะและจะตองเปน

กฎหมายที่มีผลบังคับคนทั่วไปดวย ไมใชบังคับเฉพาะบุคคลใดหรือคนกลุมใด

กลุมหนึง่ การกระทาํทีม่าจากเจตจาํนงทัว่ไปของราษฎร และจะมผีลบงัคบัคนทัว่ไป

นี่แหละที่ขาพเจาเรียกวา กฎหมาย

               (หนังสือวาทะนักกฎหมาย หนา ๓๗, จาง จากส รุสโซ)

๓๐
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๑. ลักษณะทั่วไปและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
 ๑.๑ ขอพิจารณาทั่วไป
     เม่ือกลาวถงึ ศาลรฐัธรรมนูญ เราหมายถงึองคกรที่ใชอํานาจตลุาการในการพจิารณาพพิากษาคดี
โดยมีวัตถุประสงคในการธํารงรักษาไวซึ ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การดํารงอยู
ของศาลรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถแยกออกไดจาก “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”
ได๑ เปนทีท่ราบกันทัว่ไปวา คดีทีเ่ปนตนแบบของการตรวจสอบการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภา
ใหอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญนั้น คือ คดี Marbury v. Madison ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. ๑๘๐๓๒ หลังจากนั้นแลวก็ปรากฏวา ศาลในหลายประเทศไดใชอํานาจตลุาการเขาไปทบทวน
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภาวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม อาจกลาวไดวาในปจจุบันนี้

 * แกไขเพิ่มเตมิเล็กนอย จากบทท่ี ๑ ของรายงานการวนิจิฉยัเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแนวคาํวนิจิฉยัและผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยั
ของศาลรฐัธรรมนญู : ศกึษากรณีศาลสูงสุดของสหรฐัอเมรกิาและศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั”, พมิพเผยแพรโดย
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พฤษภาคม ๒๕๕๐.
 ** Doktor der Rechte (summa cum laude) (Universität Göttingen) อาจารยประจาํคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. 
 ๑ รายละเอียด ดู วรเจตน ภาคีรัตน, ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ, หนังสืออนุสรณ ๙๐ ป
ธรรมศาสตราจารยสัญญา ธรรมศกัด์ิ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๑.  
 ๒ ขอเท็จจริง : หลังจากพายแพการเลือกตั้ง ในวนัสดุทายของการดาํรงตาํแหนงประธานาธบิด ี John Adams ไดแตงตั้ง William 
Marbury เปน “justice of the peace” ทัง้นี ้ เพื่อจะรกัษาอํานาจบางสวนของพรรคการเมอืงตนไว อยางไรกด็ ีรฐับาลไมสามารถสงมอบ
ตราสารแตงตั้งให William Marbury ไดทันในวนันั้น แมวาตราสารดงักลาวจะไดรบัการลงนาม สภาซเีนตใหความยนิยอม และ John 
Adams จะไดประทับตราเรยีบรอยแลวกต็าม Thomas Jefferson ประธานาธบิดคีนใหมเหน็วา การแตงตั้งดงักลาวไมสมบรูณแลไมมผีล
ในทางกฎหมายรัฐบาลใหมจงึไมสงมอบตราสารแตงตั้งให William Marbury ดวยเหตนุี้ William Marbury จงึไดย่ืนฟอง James Madison 
รฐัมนตรคีนใหมท่ีรบัผิดชอบเรื่องดงักลาวตอศาลสงูสดุโดยตรง เพื่อให James Madison สงมอบตราสารใหตน โดย William Marbury 
ไดอาง Judiciary Act ๑๗๘๙ ซ่ึงใหอํานาจศาลสงูสดุใหรฐัมนตรปีฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายได (writ of mandamus) สนบัสนนุคาํฟอง
ของตน John Marshall ประธานศาลสูงสุดยอมรบัความผกูพนัของตราสารแตงตั้ง (ซึ่งตนมีสวนรบัผดิชอบอยูดวย) และยืนยันวาผูพพิากษา
มีหนาที่คุมครองปจเจกชนจากการกระทาํมิชอบดวยกฎหมายของรฐับาล อยางไรกด็ ีรฐัธรรมนญูแหงสหรฐัฯ Art ๓ Section ๒ บญัญตัใิห
ศาลสูงสุดพิจารณาคดเีปนศาลแรกได เฉพาะคดท่ีีรัฐหรอืเจาหนาท่ีทูตเปนคูความเทานั้นไมใชคดท่ีีบคุคลธรรมดา (คดนีี้คอื William Marbury) 
เปนคูความ Judiciary Act ๑๗๘๙ ท่ีสภาซเีนตมอบอาํนาจใหศาลสงูสดุพจิารณาพพิากษาคดใีนลกัษณะดงักลาว จงึขดัตอรฐัธรรมนญู 
ไมมีผลบังคบัใช ด ู D.P Currie, Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, Frankfurt a.M. ๑๙๘๘, at ๑๕-๒๒; 
W. Frotscher/B. Pieroth, Verfassungsgeschichte, München ๑๙๙๗, at ๒๐-๒๒.

ÇÃà¨μ¹� ÀÒ¤ÕÃÑμ¹�

  
**

  
*

ลักษณะทั่วไปของ
คําวินิจฉัยและผลผูกพัน

ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ในประเทศสวนใหญที่ยอมรับความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ มักจะกําหนดใหศาลมีอํานาจ
ควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภา ถึงแมวารูปแบบตลอดจนขอบเขตแหงการควบคุม
ตรวจสอบจะแตกตางกันออกไปก็ตาม
 อยางไรกต็าม เมือ่กลาวถงึ “ศาลรฐัธรรมนญู” ในฐานะทีเ่ปนสถาบนัทีท่าํหนาทีพ่ทิกัษหรอืคุมครอง
ความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูแลว เราตองเขาใจวามอียู ๒ รปูแบบใหญ ๆ  คอื ศาลรฐัธรรมนญู
ในรูปแบบออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบอเมริกัน ศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบออสเตรีย คือ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรตุลาการ ซึ่งทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะ เปนศาลเฉพาะที่แยกออกจากศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีทั่วไป สวนศาลรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบอเมริกันนั้นก็คือศาลธรรมดาหรือศาลยุติธรรมที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาขอพิพาทหรือ
คดีรฐัธรรมนญูในลกัษณะทีเ่ปนคดปีระเภทหนึง่เคยีงคูไปกบัคดใีนลกัษณะอืน่ ๆ  เชน คดอีาญา คดปีกครอง 
ดงันัน้ การกลาวถงึศาลรฐัธรรมนญูในบรบิทนี ้จงึหมายถงึการมุงพจิารณาไปทีเ่น้ือหาของเรือ่งวา กรณนีัน้
เปนกรณีท่ีระบบกฎหมายใหอํานาจศาลวินิจฉัยขอพิพาทหรือคดีรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไรก็ตาม 
ถาพิจารณากันเฉพาะในทางรูปแบบแลว กลาวคือ พิจารณาแตเพียงวา ระบบกฎหมายนั้นไดจัดตั้ง
ศาลรฐัธรรมนูญขึน้เฉพาะแยกออกจากศาลธรรมดาเพือ่พจิารณาพพิากษาขอพพิาทหรอืคดรีฐัธรรมนูญ
หรือไม เราก็อาจจะกลาวไดวา สหรัฐอเมริกาไมมีศาลรัฐธรรมนูญ เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ศาลยุติธรรมทําหนาที่ตัดสินคดีรัฐธรรมนูญ ไมมีศาลรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรตุลาการแยกออกมา
ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

 ๑.๒ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนองคกรตุลาการ
     ลกัษณะสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญู กค็อื เปนองคการทีใ่ชอาํนาจตลุาการ การใชอาํนาจของ
ศาลรฐัธรรมนญูจงึมลีกัษณะเปนการกระทาํทางตลุาการ การกระทาํในทางตลุาการมลีกัษณะทัว่ไป คอื๓ 
     (๑)  การกระทําทางตุลาการมีลักษณะเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางกฎหมาย 
หากขอพพิาททีเ่กดิขึน้นัน้ เปนขอพพิาททางการเมอืง ขอพพิาททางเศรษฐกิจ หรอืขอพพิาทสวนบคุคล
ที่ไมเขาลักษณะเปนขอพิพาททางกฎหมายแลว องคกรตุลาการหรือศาลยอมไมอาจพิจารณาพิพากษา
ชีข้าดขอพพิาทดงักลาวได เม่ือผานเกณฑทีว่าขอพพิาททีเ่กดิขึน้นัน้ตองเปนขอพพิาททางกฎหมายแลว 
“เกณฑ” หรือ “มาตร” ที่ศาลจะตองนํามาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทดังกลาวยอมไดแก “กฎหมาย” 
โดยทัว่ไปแลวการพพิาทกนันัน้จะมบีคุคลสองฝายเปนคูความ การดาํเนนิกระบวนพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด
คดีจึงเปนการตอสูกันระหวางคูความสองฝาย โดยศาลเปนคนกลางในคดี  
         ถึงแมวาศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีรัฐธรรมนูญซ่ึงสัมพันธใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
ก็ไมควรเรียกศาลรัฐธรรมนูญวาเปนศาลการเมือง เพราะอาจทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับเกณฑ
ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะนาํมาใชในการพพิากษาคดไีดวาจะใชเกณฑทางการเมอืงไดหรอืไม ซึง่คาํตอบกค็อื
ไมได เพราะศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการไมใชองคกรทางการเมือง

 ๓ นอกจากน้ี ด ูสมยศ  เชือ้ไทย, หลกักฎหมายมหาชนเบือ้งตน. กรงุเทพฯ : วญิชูน, ๒๕๔๙, หนา ๒๑๑ ถงึ ๒๑๕.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     (๒)  การวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยใชอํานาจตุลาการจะมีผลผูกพันคูความในคดีเปนเด็ดขาด 
เมือ่ไดพิพากษาคดีแลว องคกรอืน่ใดจะมาแกไขเปลี ่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลไมได แมแต
ตวัผูพพิากษาเองเม่ือพพิากษาคดีไปแลว ตนเองกไ็มอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคาํพพิากษาได กลาวอกีนยัหนึ่ง 
เม่ือคาํพพิากษามีผลในทางกฎหมายแลว คาํพพิากษานั้นยอมเปนอสิระจากผูทําคาํพพิากษา การกลบัหรอื
แกไขเปลี่ยนแปลงคาํพพิากษาจะกระทาํไดกต็อเมื่อกระบวนพจิารณาคดน้ัีนยังไมถงึท่ีสดุ และการกลบั
แกคาํพพิากษาจะกระทาํไดกแ็ตโดยองคกรตุลาการท่ีอยูในลาํดบัชั้นท่ีสงูขึ้นไปเทาน้ัน และเม่ือศาลสงูสดุ
พิพากษาแลวหรือเมื ่อไมมีการอุทธรณฎีกาคําพิพากษานั้นภายในระยะเวลาที ่กฎหมายกําหนด
คําพิพากษานั้นยอมถึงทีสุ่ด คูความในคดียอมตองผูกพันตามคําพิพากษานั้นและไมอาจนําเรื่องที่มี
คําพิพากษาเปนยุติแลวนั้นมาฟองศาลไดอีก
      (๓)  การกระทําทางตุลาการเปนการกระทําขององคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระไมตก
อยูใตอาณัติของผูใด ศาลซึง่เปนองคกรตุลาการจะตองเปนกลางและอิสระ จึงจะสามารถวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได ดวยเหตุนี้ ระบบกฎหมายจึงตองประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาตุลาการ
      (๔)  การกระทําทางตลุาการมีลกัษณะท่ีเปนปฏกิริยิา ซ่ึงหมายความวา ศาลหรอืผูพพิากษา
ตุลาการไมอาจเริ่มการหรือกอตั้งการตัดสินใจตาง ๆ ไดดวยตนเอง แตเปนผูทําหนาทีว่ินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาททีเ่กิดขึน้แลว การกระทาํทางตุลาการเปนการกระทําทีร่ักษาไวซึง่กฎหมาย ไมใชการกระทาํ
ทีเ่ปนการใหกําเนิดหรือกอตั้งกฎหมาย อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาศาลจะสรางเสริมกฎหมาย
ขึ้นใหมไมได ศาลอาจกระทําไดในรูปของการใชและการตีความกฎหมายในคดี แตอาจตั้งตนเปนอิสระ
จากคดแีลวบญัญัตกิฎหมายขึ้นใชบังคบัเอง อน่ึง การสรางเสรมิกฎหมายของศาลก็จะตองผกูพนัอยูกบั
กฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมืองดวย จะสรางเสริมกฎหมายขึ้นในลักษณะที่ขัดแยงกับกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมืองไมได เราอาจกลาวไดวา การกระทําทางตุลาการไมใชการกอตั้งเจตจํานง
ทางการเมือง แตเปนการชี้ขาดใหขอพิพาททางกฎหมายยุติโดยเปนธรรมในกรอบของกฎหมาย
      (๕)  การกระทําทางตุลาการจะเริ่มขึ้นไดก็ตอเมื่อมีคําฟองหรือคํารอง หลักการที่ยึดถือกัน
ในเรื่องนี้ ก็คือ “ที่ใดไมมีผูฟองคดี ที่นั่นไมมีผูพิพากษา”
      โดยเหตุทีศ่าลรัฐธรรมนูญเปนองคกรทีใ่ชอํานาจตุลาการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จึงตองผูกพันอยูกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ โดยวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยอาศัยกฎหมายเปนเกณฑ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่เหมือนกับศาลอื่น ๆ  คือ ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ของบคุคลหรอืองคกรของรฐั เพยีงแตกรณขีองศาลรฐัธรรมนญูนั้นมลีกัษณะเปนการตรวจสอบการกระทาํ
ขององคกรของรัฐวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ถึงแมวาในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของการกระทําขององคกรของรัฐในหลายกรณีจะเกี่ยวพันใกลชิดกับการเมือง การใชอํานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็เปนการใชอํานาจตุลาการ ไมใชการใชอํานาจทางการเมือง และดวยเหตุดังกลาว
ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองระมัดระวังมิใหการใชอํานาจของตนกาวพนจากการตรวจสอบการกระทํา
ขององคกรอ่ืนในทางกฎหมาย กลายเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมอืงเสยีเอง ซ่ึงนับเปนอนัตรายอยางย่ิง
และอาจจะกอใหเกิดวิกฤติการณทางการเมืองได หากองคกรอื่นของรัฐไมยอมรับการใชอํานาจเชนนั้น
ของศาลรัฐธรรมนูญ
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

       ในบางประเทศ เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การจํากัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ไวที่การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสอดคลองตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของการกระทําขององคกรของรัฐนั้น ทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจชนิดหนึ่งที่เรียกวาอํานาจวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ (Verfassungsbeschwerde) อํานาจดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
บคุคลท่ียืน่คาํรองทุกขวารฐัไดใชอาํนาจทางมหาชนกาวลวงละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐานของตนน้ันหมดหนทาง
ที่จะตอสูโดยวิถีทางกฎหมายอื่น ๆ อยางสิ้นเชิงแลว (Rechtswegershöpfung) เชน ไมอาจฟองคดี
ตอศาลอืน่ได หรอืไดดาํเนนิการฟองรองคดจีนถงึทีส่ดุแลว อยางไรกต็าม การทีศ่าลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจ
ในลักษณะดังกลาว ซึ่งหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใชอํานาจตุลาการของศาลอ่ืน
ไดดวยวามีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไมน้ัน ยังไมทําให
ศาลรฐัธรรมนญูกลายเปนศาลสงูสดุเหนอืกวาศาลอืน่ เชน เหนอืกวาศาลปกครองสงูสดุหรอืศาลยตุธิรรม
สูงสุด (ศาลฎีกา) ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันวา “Superrevisionsgericht” เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับรัฐธรรมนูญเทานั้นและศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเอง
ก็ไมตองการที่จะอยูในฐานะที่เปนศาลสูงสุดของประเทศ๔

       ในฐานะท่ีเปนองคกรตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญจะเร่ิมการไดก็ตอเมื่อมีคํารองหรือคําฟอง 
และโดยหลักแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามประเด็นที่ปรากฏคํารองหรือคําฟอง เวนแต
ในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลยไปถึงประเด็นที่ไมไดอยูในคํารองหรือคําฟอง 
อยางไรกต็าม การทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะเริม่การเองไดกต็อเมือ่มคีาํรองหรอืคาํฟองนัน้  ไมไดหมายความวา
หากมีการถอนคํารองหรือคําฟองแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะตองอนุญาตทุกกรณี เพราะเมื่อมีกระบวน
พิจารณาน้ัน๕ ซึ่งหมายความวา นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจท่ีจะไมอนุญาตใหผูยื่นคํารอง
ถอนคํารองไดแลว ในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญบางประเทศยังมีอํานาจยิ่งไปกวานั้นในการกําหนด
มาตรการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยไดอีกดวย
       โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ และเปนองคกรตุลาการที่วินิจฉัยชี้ขาดคดี
ที่มีผลกระทบในทางการเมืองไดมาก รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหลายจึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ในอันที่จะประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดขอหามมิใหดาํรงตําแหนงทีอ่าจจะกระทบหรือกอใหเกดิ
การขดัแยงกบัตําแหนงหนาทีใ่นฐานะทีเ่ปนผูพพิากษาหรอืตลุาการรฐัธรรมนญู เชน หามดาํรงตาํแหนง
เปนรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ตลอดจนหามประกอบอาชีพอื่นใด
ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผูพิพากษาหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรับอนุญาตเพียงแต
ใหเปนผูบรรยายวิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาไดเทานั้น๖ นอกจากนี้ กฎหมายของหลายประเทศ
ก็ยังกําหนดเหตุในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอาไวอีกดวย

 ๔ BVerfGE ๗, ๑๙๘ (๒๐๗).  
 ๕ Hillgruber/Goos, Verfassungsprozessrecht, ๒๐๐๔, at ๒.  
 ๖ มาตรา ๓ วรรคสี ่ประโยคทีห่นึง่ แหงรฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ (§ ๓ Abs. ๔ Satz ๑ BVerfGG).
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑.๓ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
     ในประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลเฉพาะนั้น สวนใหญแลวจะถือวาศาลรัฐธรรมนูญ
อยูในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan ; constitutional organ) เคียงคู
ไปกับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเปนองคกรทางการเมืองอื่น ๆ คือ ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา การที่ศาลรฐัธรรมนญูของประเทศสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคพื้น
ยุโรป เปนองคกรตามรฐัธรรมนญูน้ันไมใชเปนเพราะรฐัธรรมนูญกลาวอางถงึเทาน้ัน แตความเปนองคกร
ของศาลรฐัธรรมนญูเกดิจากสภาพของการจัดโครงสรางองคการ กลาวคอื ศาลรฐัธรรมนูญเปนอสิระโดย
สภาพภายนอก ซึ่งแสดงออกโดยการที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะออกขอกําหนดภายในจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการทํางานภายในของตนไดเอง มีงบประมาณเปนของตนเอง ไมถูกควบคุมตรวจสอบตามสาย
การบังคับบัญชา ในทางรัฐพิธี ศาลรัฐธรรมนูญไดรับการจัดใหอยูในระดับเดียวกับองคกรทีใ่ชอํานาจ
ในระดับสูงสุดของรัฐ ในทางเนื้อหา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจควบคุมตรวจสอบกฎหมายที่ตราข้ึน
โดยรัฐสภาวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาความขัดแยงระหวางองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ลักษณะตาง ๆ ทีก่ลาวมาเหลานี้ทําใหในระบบกฎหมายของประเทศที่มี
ศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาเปนศาลเฉพาะยอมรับใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

 ๑.๔ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนผู ตีความและใหความหมายสุดทายของบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ
     ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การเปนองคกรตุลาการที่มีอํานาจ
ตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนยุติและมีผลผูกพันในทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม การตีความ
บทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญนัน้ ไมใชเปนการตีความในลักษณะทีเ่ปนนามธรรมและไมมปีญหาเกิดขึน้ 
คลาย ๆ  กบัการใหความเห็นทางกฎหมายทั่ว ๆ  ไป แตเปนการตคีวามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูบนพื้นฐาน
ของปญหาที่เกิดขึ้น หลักการดังกลาวนี้ปรากฏชัดเจนในระบบกฎหมายเยอรมันที่ไมมีบทบัญญัติ
ใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาทีใ่หคําปรกึษาหรือตีความรัฐธรรมนูญตามคํารองขอขององคกรใด แตให
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที ่ “วินิจฉัยชี้ขาด” ขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ เชน วินิจฉัยชี้ขาดวารัฐบัญญัติ
ขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ทั้งนี้ ตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
เกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของรฐับญัญตัิ๗ หรอืวินิจฉยัชี้ขาดวาคาํสัง่ทางปกครอง
หรอืคาํพพิากษาของศาลขดัหรอืแยงกับรฐัธรรมนูญหรอืไม ทัง้นี ้ตามกระบวนวิธีพจิารณาคดีรฐัธรรมนญู
เกี่ยวกับการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ๘ เปนตน
     เราอาจกลาวไดวา ศาลรัฐธรรมนูญไมไดเปนผูใหคําอธิบายทัว่ ๆ ไปวาบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมีความหมายอยางไร เหมือนกับการอธิบายในทางตํารากฎหมายรัฐธรรมนูญแต
ศาลรัฐธรรมนูญตองตีความรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี ้ขาดปญหา โดยในการวินิจฉัยชี ้ขาดคดีนั ้น 
ศาลรฐัธรรมนญูสามารถอธิบายไปในคาํพพิากษาหรอืคาํวนิจิฉยัวาตนเองเหน็วาบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ

 ๗ มาตรา ๗๘ ประโยคท่ีหน่ึง มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ วรรคสาม ประโยคท่ีหนึ่ง รฐับญัญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ 
(§§ ๗๘ Satz ๑, ๘๒ Abs. ๑, ๙๕ Abs. ๓ Satz ๑ BverfGG).  
 ๘ มาตรา ๙๕ วรรคสอง รัฐบัญญัตวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ (§ ๙๕ Abs. ๒ BVerfGG).
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จุลนิติ

มีความหมายอยางไร แตการตีความน้ันตองเปนผลใหการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดไปและยุติ
ขอพิพาททางกฎหมาย แมบทบัญญัติบางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอาจเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญไดมาก เชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ แตศาลรัฐธรรมนูญพึงระมัดระวังมิใหการตีความอํานาจของตนขยายไปมาก 
จนในทีส่ดุแลวการขยายอาํนาจออกไปมากนัน้ทาํใหตนกลายเปนผูทาํหนาทีใ่หความเหน็ทางรฐัธรรมนญู
โดยไมสามารถพิพากษาใหมผีลบงัคบัได ดงัเชนทีป่รากฏเปนปญหาอยางมากในคดีเกีย่วกับการพนจาก
ตําแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําวินจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๔๗๙

      การที่ระบบกฎหมายกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญอยูในฐานะที่เปนผูตีความรัฐธรรมนูญ
และใหความหมายสุดทายแกรัฐธรรมนูญนั้น ไมไดหมายความวาศาลรัฐธรรมนูญเปนเพียงองคกรเดียว
ที่มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ องคกรของรัฐองคกรอ่ืนก็มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญเชนกัน เพียงแต
เมื่อเกิดปญหาขัดแยงกันเกี่ยวกับการตคีวาม ศาลรัฐธรรมนูญจะเปนผูวินิจฉยัชี้ขาดและใหความหมาย
สุดทายวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องนั้นหมายความวาอยางไร อยางไรก็ตาม การอธิบายเชนนี้ไมได
หมายความวาการตคีวามรฐัธรรมนญูขององคกรไมมคีวามหมาย เพราะในทีส่ดุแลวศาลรฐัธรรมนญูกเ็ปน 
“ผูพูดคนสุดทาย” อยูดี การตีความรัฐธรรมนูญเพ่ือปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยองคกรอ่ืน
ยอมมีความหมายเชนกัน เพราะองคกรเหลานั้นตีความรัฐธรรมนูญกอนศาลรัฐธรรมนูญ และในขณะที่
ยังไมมีการย่ืนคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญขององคกรอ่ืนของรัฐน้ันยอมมีผล
ในทางกฎหมายใชบังคับในทางปฏิบัติไดอยู อนึ่ง ที่วาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูที่ใหความหมายสุดทาย
ของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูนัน้ พงึเขาใจวาจะตองเปนไปตามหลกัการฟองคดรีฐัธรรมนูญและตองเปน
กรณีที่คดีรัฐธรรมนูญอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งหมายความวา เมื่อองคกรของรัฐ
ตีความรัฐธรรมนูญแลว และปฏิบัติหรือใชอํานาจมหาชนไปตามการตีความของตนโดยไมมีผูโตแยง 
การตีความรัฐธรรมนูญขององคกรของรัฐองคกรน้ันก็เปนการตีความท่ีมีผลบังคับยุติเช นกัน 
หรือในกรณีนั้นแมเปนการตีความรัฐธรรมนูญขององคกรของรัฐ แตเปนกรณีที่เมื่อพิจารณาจาก
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับคํารองไว
พจิารณาได การตคีวามรฐัธรรมนญูขององคกรของรฐัในเรือ่งนัน้กย็ตุลิงเดด็ขาดเชนกัน เหตทุีเ่ปนเชนนี้
เพราะศาลรัฐธรรมนญูไมใชศาลทีม่เีขตอํานาจทัว่ไปในคดรีฐัธรรมนูญแตเปนศาลทีม่อีาํนาจหนาทีเ่ฉพาะ
เปนเรื่อง ๆ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ดวยเหตุดังกลาวจึงอาจมีปญหาในทางรัฐธรรมนูญ
บางปญหาหรือบางเรื่องยุติลงโดยการตีความรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจขององคกรของรัฐองคกรอื่น
ที่ไมใชศาลรัฐธรรมนูญได ดังนั้น ที่กลาววาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตีความและใหความหมายสุดทาย
ของรัฐธรรมนูญ จึงตองเขาใจในลักษณะที่ไดกลาวมาน้ี ไมใชเขาใจวาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจ
สดุทายในเรือ่งราวทางรฐัธรรมนญูทกุเร่ือง แมกระนัน้กต็องยอมรบัอํานาจของศาลรฐัธรรมนญูมอียูมาก 
ดังคํากลาวของ Carl Schmitt ที่อาจหยิบยกมาใชในบริบทนี้ไดเปนอยางดีวา “องคอธิปตย คือ ผูที่มี
อาํนาจสัง่การตคีวามรฐัธรรมนญู” (Souverän ist, wer über die Verfassungsinterpretation gebietet)

 ๙ ด ูคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูที ่๔๗/๒๕๔๗ และคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๖๐/๒๕๔๘ และ ด ูวรเจตน ภาคีรตัน, ผลของคาํวนิจิฉยั
ศาลรฐัธรรมนูญที ่ ๔๗/๒๕๔๗ กบัตาํแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดิน, หนงัสอืพมิพไทยโพสต วนัที ่ ๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๔ 
และบทความช่ือเดยีวกันพรอมกบัขอสงัเกตเพิม่เตมิ ตลอดจนความเหน็ทางวชิาการทีโ่ตแยงกับธรีะ  สธุวีรางกรู ใน www.pub-law.net.
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 ๑.๕ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  
      ทีก่ลาววาศาลรัฐธรรมนูญเปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญก็เนื่องจาก 
เม่ือเริ่มกระบวนพจิารณาคดีแลว ศาลรฐัธรรมนูญจะเปนผูขบัเคลื่อนกระบวนพจิารณา เปนผูกําหนดวา
ขอเท็จจรงิและพยานหลกัฐานใดควรจะนําเขาสูกระบวนพจิารณาเพื่อประโยชนในการคนหาความจรงิ
แหงคดี โดยไมผูกพนัอยูกบัคาํรองของผูมสีวนรวมในคดี ในบางประเทศศาลรฐัธรรมนูญมีอํานาจรอการ
พจิารณาคดช่ัีวคราว หากปรากฏวาการยนืยันขอเทจ็จรงิหรอืคาํพพิากษาของศาลอื่นอาจจะสงผลกระทบ
ตอการพิจารณาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญดวย๑๐

      การมีอํานาจเหนือกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะปรากฏเปน
พิเศษอยางชัดเจนในระบบกฎหมายไทย เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๙ บัญญัตใิหศาลรฐัธรรมนญูเปนผูกาํหนดวธิพีจิารณาเอง ซึ่งผูเขยีนไมเหน็ดวย และได
วิจารณการบัญญัติรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกลาวไวอยางละเอียดแลว๑๑ ซึ่งในปจจุบันนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๖ วรรคหก ใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไป
ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู อยางไรกต็ามในประเทศ
ท่ีรฐัสภาเปนผูตรากฎเกณฑเกีย่วกบัวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูเอง เรากยั็งอาจถอืวาศาลรฐัธรรมนญู
เปนผูคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญได เพราะเปนไปไดเสมอทีก่ฎเกณฑเกี่ยวกับ
วธิพีจิารณาที่เปนลายลกัษณอักษรนั้นไดรบัการบญัญตัไิวไมครอบคลมุ และศาลรฐัธรรมนญูจะตองตคีวาม
กฎเกณฑวิธีพิจารณาหรือแสวงหาหลักกฎหมายท่ัวไปเพื่ออุดชองวางของกฎหมายลายลักษณอักษร 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของประเทศเยอรมันเคยวินิจฉัยไววา “รัฐบัญญัติวาดวย
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไมไดบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาไวจบสิ้นในตัว แตบัญญัติ
เฉพาะกฎเกณฑท่ีขาดเสียมิไดและเปนกฎเกณฑเฉพาะสําหรบัการดาํเนนิกระบวนพจิารณาคดรีฐัธรรมนญู
เทานั้น ในสวนอื่น ๆ ที่ไมไดบัญญัติไวศาลรัฐธรรมนูญสามารถพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อใชในกระบวน
พิจารณาไดโดยการเทียบเคียงกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีลักษณะอื่น ๆ”๑๒

๒. ลักษณะของคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑ ขอพิจารณาทั่วไป
     ระบบกฎหมายไทยเรียกคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญวาคําวินิจฉัยแตไมไดบัญญัติ
ถึงลักษณะของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามโดยเหตุทีค่ําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเปนคําพิพากษาเชนเดียวกัน จึงตองนําเอาลักษณะทั่วไปของคําพิพากษามาอธิบาย
ลักษณะของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย

 ๑๐ เชน รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั (§ ๓๓ Abs. 
๑ und ๒ BverfGG).  
 ๑๑ วรเจตน  ภาครัีตน, วธิพิีจารณาของศาลรฐัธรรมนญู : ศกึษาเปรยีบเทียบกรณขีองศาลรฐัธรรมนญูตางประเทศกบัศาลรฐัธรรมนญูไทย. 
กรงุเทพฯ : วญิูชน, ๒๕๔๖, หนา ๑๗๕ ถงึ ๑๘๑.  
 ๑๒ BVerfGE ๑, ๑๐๙.
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     สําหรับระบบกฎหมายตางประเทศ เชน ระบบกฎหมายเยอรมันไมไดเรียกคําวินิจฉัยชี้ขาด
หรือคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแตกตางไปจากศาลอื่น ๆ โดยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
มอียู ๒ ประเภท คอื คาํพพิากษาหรอืคาํวินจิฉยั (Urteil) ประเภทหนึง่ และคาํสัง่ชีข้าดคด ี(Beschluß) 
อกีประการหนึง่ กระบวนพจิารณาใดเปนกระบวนพจิารณาทีศ่าลรฐัธรรมนญูออกนัง่พจิารณาโดยวาจา 
คดีนัน้จะยตุลิงโดยการทีศ่าลรฐัธรรมนญูทาํคาํตดัสนิในรปูของคาํพพิากษาหรอืคาํวนิจิฉยั สวนกระบวน
พจิารณาใดท่ีไมมกีารพิจารณาโดยวาจา คดนีัน้จะยุตลิงโดยการท่ีศาลรัฐธรรมนูญทาํคาํตัดสนิในรูปของ
คําสั่งชี้ขาดคดี (Beschluß)๑๓ โดยทั้งคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยและคําสั่งชี้ขาดคดีจะตองกระทํา
เปนลายลักษณอักษร
     สาํหรบัระบบกฎหมายไทยนัน้ เมือ่สาํรวจตรวจสอบบทบญัญตัเิกีย่วกบักฎหมายวธิพีจิารณา
ความแลว จะเหน็ไดวาคาํวินจิฉยัตัดสนิคดจีะกระทาํในรปูของคาํพพิากษาและคาํสัง่ชีข้าดคด ีโดยคดใีด
ที่มาสูศาลโดย “คําฟอง” ศาลจะทําคําวินิจฉัยตัดสินคดีในรูปของคําพิพากษา แตถาคดีใดมาสูศาล
โดยทาํเปน “คาํรองขอ” ศาลจะวนิจิฉยัตดัสนิคดีโดยทาํเปน “คาํสัง่ชีข้าดคด”ี โดยในการทาํคาํพพิากษานัน้
ศาลอาจจะพิพากษาวินิจฉัยประเด็นแหงคดีหรือพิพากษาช้ีขาดใหยกขอหาของโจทกโดยไมวินิจฉัย
ประเด็นขอพิพาทแหงคดีก็ไดแลวแตสภาพของคดี คําพิพากษาจะตองเปนไปตามแบบพิธีที่กําหนดไว 
กลาวคือ จะตองประกอบดวย การชี้เขตอํานาจศาลและอํานาจของผูพิพากษา และจะตองเปนไป
ตามรูปแบบท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ 
สวนคําสั่งชี้ขาดคดีก็ตองกระทําในลักษณะเดียวกัน เพียงแตใชกับกรณีที่การเริ่มคดีเริ่มโดยคํารองขอ 
ดังที่ไดกลาวมาแลว
      เมือ่พจิารณากรณขีองศาลรฐัธรรมนูญไทยแลว จะพบวารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบันไมไดแยกคําวินิจฉัยตัดสินคดี
รฐัธรรมนญูออกเปนคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดคดดีงัทีป่รากฏในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
อนึง่ ไมปรากฏวารฐัธรรมนญูไดแยกกรณขีองการตดัสนิคดโีดยคาํนงึถงึการออกนัง่พจิารณาคดดีวยวาจา
หรือการไมออกนั่งพิจารณาคดีดวยวาจาแบบเดียวกับที่ปรากฏในระบบกฎหมายเยอรมันแตอยางใด 
ในคดีรัฐธรรมนูญไทย คําตัดสินคดีรัฐธรรมนูญที่เปนการชี้ขาดคดีจึงมีประเภทเดียว คือ คําวินิจฉัย 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถท่ีจะปฏิเสธไมรับคํารองไวดําเนินการได 
โดยทําเปนคําส่ัง การปฏิเสธไมรับคํารองไวดําเนินการในกรณีนี้มักจะเปนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นวาผูรองไมใชผูมีสิทธิยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได

 ๒.๒ รูปแบบและประเภทของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
     โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ ในการทําคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงตอง
ปฏบิตัติามหลักทัว่ไปเหมือนกับศาลอ่ืนในระบบกฎหมายไทย กลาวคือ การทําคาํวนิจิฉยันัน้ จะตองกระทํา
ในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ สาํหรบัประเทศทีไ่มมพีระมหากษตัรยิเปนประมขุ ศาลรฐัธรรมนญู
ยอมทาํคาํวนิจิฉยัในนามประชาชน หรอืในนามสาธารณรฐั เกีย่วกับเรือ่งน้ีระบบกฎหมายเยอรมันอธบิายวา 
ประชาชนถือวาเปนผูทรงอํานาจในทางตุลาการ การประกาศคําวินิจฉัยจึงตองกระทําในามประชาชน

 ๑๓ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนญูแหงสหพนัธ มาตรา ๒๕ วรรคสอง (§ ๒๕ Abs. ๒ BVerfGG).
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอยูเพียงศาลเดียว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากคําพิพากษาของศาลอื่น กลาวคือ เมื่อไดมีการชี้ขาดคดีแลวคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนที่สุด คูความในคดีไมอาจอุทธรณโตแยงตอศาลใดไดอีก
     คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นจากการประชุมปรึกษาและการลงมติในองคคณะ 
เทาที่สํารวจตรวจสอบในหลายระบบกฎหมาย ยังไมพบวาผูพิพากษาหรือตุลาการนายเดียวสามารถ
ท่ีจะทาํคาํวนิิจฉัยได เม่ือไดมีการประชมุปรกึษาคดแีละลงมตแิลวโดยหลกัทั่วไป ศาลรฐัธรรมนูญจะตอง
ประกาศคาํวินจิฉยัตอสาธารณะโดยการอานใหคูความในคดฟีง โดยจะตองกําหนดเวลาในการประกาศ
คําวินิจฉัยไวลวงหนา เปนที่นาสังเกตวาในอดีต ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะประกาศผลของคดทัีนทีหลังจากที่ไดมีการลงมติ โดยหลงัจากลงมตแิลวจะมกีารสรปุมตใิหสื่อมวลชน
ไดทราบ และหลังจากนั้นจึงจะทําคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษร แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ของศาล
รัฐธรรมนูญไทยไมไดเปนไปตามแบบอยางของสากล จึงมีปญหาอยางยิ่งในเรื่องของการเริ่มตนนับ
วันทีค่ําวินิจฉัยมีผลบังคับในระบบกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ปญหาดังกลาวไดรับการแกไข
ไปมากพอสมควรแลว
      โดยเหตุทีค่ําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนการทําใหขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ
ยุติลง ดังนั้น แมจะไดมีการลงมติในประเด็นแหงคดีแลว ตามหลักสากลก็ยังถือไมไดวาศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคาํวินจิฉยัในเรือ่งนั้น เพราะมตดิงักลาวเปนเพยีงขั้นตอนภายในกอนการประกาศคําวนิิจฉยัออกไป
สูภายนอก ดวยเหตน้ีุ หลังจากการลงมตใินประเดน็ของคดแีลว ศาลรฐัธรรมนูญอาจจัดใหมกีารประชมุ
เพือ่ทบทวนการลงมตไิด แตหากกระบวนการไดดาํเนินไปจนถงึขัน้การประกาศคาํวินิจฉยัแลว กรณยีอม
ถือวาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยูเหนือกระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยอมสิ้นสุดลง และ
ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยได
      ปญหาวาในการวินิจฉัยชี ้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาหรือตุลาการจะทําความเห็น
แยงไวในคําวินิจฉัยไดหรือไมนั้น มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปแตละประเทศในประเทศออสเตรีย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมอาจทําความเห็นแยงได ในกรณีของประเทศไทยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ีไมเหน็ดวยกบัคาํวินิจฉัยไมอาจทาํความเหน็แยงแนบไวกบัคาํวนิจิฉยัไดเชนกนั แตโดยเหตท่ีุรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบบัปจจุบนั บญัญตัิ
ใหตุลาการตองทําคําวินิจฉัยสวนตน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ยอมสามารถ
เขียนความเห็นตางของตนไวในคําวินิจฉัยสวนตนได ในประเทศเยอรมัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทีไ่มเห็นดวยกับคําวินิจฉัย (หรือคําสั ่งชี ้ขาด) ขององคคณะสามารถทําความเห็นแยงแนบไว
กับคําวินิจฉัยได๑๔ ความเห็นแยงของตุลาการเสียงขางนอยอาจเกิดขึ้นไดสองกรณี คือ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอยไมเห็นดวยในผลของคําวินิจฉัย (dissenting opinion) หรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญูเสียงขางนอยเห็นดวยในผล แตไมเหน็ดวยในเหตผุลของคาํวนิจิฉยั (concurring opinion)
นอกจากนี้ องคคณะอาจจะกําหนดใหมีการแจงสัดสวนของคะแนนเสียงทีล่งมติไวในคําวินิจฉัยก็ได 

 ๑๔ รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (§ ๓๐ Abs. ๒ BVerfGG).
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ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทกุคนทีเ่ปนองคคณะ รวมทัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญเสยีงขางนอยยอมมหีนาที่
ตองลงนามในคําวินิจฉัยดวย สําหรับความเห็นแยงที่แนบไปกับคําวินิจฉัยขององคคณะนั้น เฉพาะ
ตุลาการเสียงขางนอยซ่ึงทําความเห็นแยงเทาน้ันที่จะตองลงนาม๑๕ ในสวนของการเปล่ียนแปลง
แนวคําพิพากษาน้ัน การยอมใหมีการทําความเห็นแยงไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได ยอมจะเปน
ประโยชนเพราะในอนาคตศาลในคดีหลังอาจนําเอาเหตุผลของฝายขางนอยหรือฝายท่ีไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยมาเปนฐานในการอภิปรายโตแยงเพื่อใหศาลเปลี่ยนแปลงแนวคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยได
      คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูอาจเปนการวนิจิฉยัใหคดีเสรจ็สิน้ไปในทางแบบพธิหีรอืในทาง
เนือ้หากไ็ด การวนิจิฉยัใหคดีเสร็จสิน้ไปในทางแบบพธิ ีกไ็ดแก การวนิจิฉยัวาคดีนัน้ไมอยูในเขตอาํนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูฟองหรือผูรองไมใชเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญได เปนตน ในกรณี
ที่คําฟองหรือคํารองครบถวนตามเงือ่นไขของการฟองคดีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหคดีเสร็จสิ้นไป
โดยชี้ขาดในทางเนื้อหา
      ในการพิจารณาชนิดหรือประเภทของคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญน้ัน เราอาจนําหลกัทัว่ไป
ของประเภทของคําพิพากษามาเปนเกณฑในการพิจารณา อยางไรก็ตาม ทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความของแตละประเทศอาจแบงแยกประเภทของคําพิพากษาแตกตางกัน แมกระน้ันหากพิเคราะห
ถงึประเภทของคาํพพิากษาโดยคาํนงึถงึผลแลว เราอาจแยกประเภทของคาํพพิากษาออกเปน ๓ ประเภท
ใหญ ๆ ๑๖ คอื คาํพพิากษากอต้ังสทิธ ิ(Gestaltungsurteil) คาํพพิากษาใหดาํเนนิการ (Leistungsurtreil) 
และคําพิพากษายืนยันสิทธิ (Feststellungsurteil)
      คําพิพากษากอตั้งสิทธิ เปนคําพิพากษาที่ศาลพิพากษากําหนดสภาพการณในทางกฎหมาย 
เชน พิพากษาใหความสัมพันธทางกฎหมายระหวางสามีภรรยาสิ้นสุด พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ฯลฯ คําพิพากษากอตั้งสิทธิเปนคําพิพากษาท่ีไมจําเปนตอง
มีการบังคับคดี เพราะผลในทางกฎหมายจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อศาลมีคําพิพากษา
      คําพิพากษาใหดําเนินการ เปนคําพิพากษาที่ศาลพิพากษาใหคูความดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึง เชน ใหกระทําการ ใหงดเวนกระทําการ หรือใหยอมใหบุคคลอ่ืนกระทําการ โดยผูที่ถูก
ศาลพิพากษาใหแพคดีจะไมขัดขวาง เชน พิพากษาใหลูกหนี้กระทําการชําระหนี้เปนเงิน พิพากษา
ใหสงมอบทรัพยสิน พิพากษาใหตองแสดงเจตนา เปนตน คําพิพากษาประเภทนี้เปนคําพิพากษาที่หาก
ผูแพคดีไมปฏิบัติ จะตองมีการบังคับตามคําพิพากษา
      คําพิพากษายืนยันสิทธิ เปนคําพิพากษาท่ีศาลพิพากษายืนยันการดํารงอยูหรือไมดํารงอยู
ของสิทธิหนาที่ หรือนิติสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งการยืนยันความถูกตองแทจริงหรือไมถูกตอง
แทจริงของเอกสารดวย โดยทั่วไปการฟองคดีเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาประเภทนี้จะตองเปนกรณีที่
ผูฟองคดีจําเปนที่จะตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ มิฉะน้ันผูฟองคดีจะตองฟองคดีเพื่อใหศาล
มคีาํพพิากษากอตัง้สทิธหิรอืคาํพพิากษาใหดาํเนนิการคาํพพิากษายนืยนัสทิธิเปนคาํพพิากษาทีไ่มจาํเปน
ตองมกีารบงัคบัคด ีตวัอยางของคาํพพิากษายนืยนัสทิธิกเ็ชน คาํพพิากษาแสดงความเปนโมฆะของคาํสัง่
ทางปกครอง คําพิพากษาแสดงวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนคนสัญชาติไทย เปนตน

 ๑๕ ขอกาํหนดของศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั ขอ ๕๖.  
 ๑๖ รายละเอยีดเก่ียวกับคาํสอนวาคาํพพิากษาซึง่อธบิายไวในทางทฤษฎีเปนอยางดี ด ู Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 
München : Beck, ๑๖ Aufl., ๒๐๐๔.
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       ในคดรีฐัธรรมนญู คาํวนิิจฉยัสวนใหญของศาลรฐัธรรมนูญมักจะเขาลกัษณะเปนคาํพพิากษา
ยืนยันสิทธิ โดยเฉพาะอยางย่ิงคาํพพิากษาในคดท่ีีเก่ียวกับปญหาความขดัแยงระหวางองคกรตามรฐัธรรมนญู 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาอํานาจหนาทีข่องแตละองคกรมีอยูอยางไร องคกรตามรัฐธรรมนูญ
องคกรหนึ่งกาวลวงเขาไปยังปริมณฑลของอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญอีกองคกรหนึ่งหรือไม 
อยางไร๑๗ อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีคําวินิจฉัยกอตั้งสิทธิหรือคําวินิจฉัยใหดําเนินการ
ไดเชนกัน เชน ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสเปนมีอํานาจในการวินิจฉัยเพิกถอนการกระทําทีอ่งคกร
ตามรัฐธรรมนูญกระทําไปโดยไมมีอํานาจ๑๘ เปนตน ในสวนของการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
การควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเปนคําวินิจฉัยยืนยันสิทธิ หรือคําวินิจฉัยกอตั้งสิทธิ ยอมจะตองพิจารณาจากบทบัญญัติในทาง
รฐัธรรมนญู ตลอดจนทฤษฎีทางกฎหมายรฐัธรรมนูญของแตละประเทศ เพราะบางประเทศถอืวาการที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงกับธรรมนูญมีผลเปนการยืนยันความเสียเปลาหรือ
การใชบังคบัไมไดของกฎหมายฉบับนัน้มาตัง้แตวนัทีก่ฎหมายฉบบันัน้มผีลใชบงัคบั ในขณะทีบ่างประเทศ
ถือวาการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญยอมมีผลเปนการเลิก
การใชบังคับกฎหมายฉบับนั้น

๓. ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 ในการพจิารณาผลในทางกฎหมายของคาํวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญน้ัน ในเบื้องตนตองพิจารณา
จากลักษณะของคดีรัฐธรรมนูญแตละประเภทกอน

 ๓.๑ คดีรัฐธรรมนูญประเภทตาง ๆ 
     ๓.๑.๑ คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
          ความขดัแยงในระดบัรฐัธรรมนญูเกี่ยวกบัอํานาจหนาท่ีในทางรฐัธรรมนญูนั้นอาจเปน
ความขดัแยงของสหพนัธกบัมลรฐัหรอืระหวางมลรฐัดวยกนัเองประการหนึง่ และความขดัแยงระหวาง
องคกรของรัฐดวยกันอีกประการหนึ่ง ความขัดแยงในกรณีแรกยอมเกิดขึ้นเฉพาะในรัฐทีจั่ดรูปการ
ปกครองแบบสหพันธเทานัน้ ในขณะที่ความขัดแยงกรณีหลังเกิดขึ้นไดทัง้ในรัฐทีจั่ดรูปการปกครอง
แบบสหพันธและในรัฐที่จัดรูปการปกครองแบบรัฐเดี่ยว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้จะเปนคําวินิจฉัยยืนยันสิทธิ นั่นก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาการ
กระทําการหรือการงดเวนกระทําการของสหพันธหรือมลรัฐหรือองคกรของรัฐองคกรใดชอบดวย
รฐัธรรมนญูหรอืขดักบัรฐัธรรมนญู (กลาวคอื การกระทาํหรอืการงดเวนกระทาํเปนเหตแุหงความขัดแยง
และกระทบตออํานาจหนาท่ีขององคกรของรฐัองคกรอื่น) ในบางประเทศ เชน สเปน ศาลรฐัธรรมนูญอาจมี
คําวินิจฉัยกอตั้งสิทธิ กลาวคือ วินิจฉัยเพิกถอนการกระทําดังกลาวหรือวินิจฉัยยืนยันสิทธิ โดยวินิจฉัย
แสดงความเสียเปลาของการกระทาํหรอืการงดเวนการกระทาํนั้น คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในกรณีน้ี
ไมไดมีผลเฉพาะแตคูความในคดีเทานั้น (inter partes) แตยังผลไปถึงผูที่มีสวนรวมในคดีอื่น ๆ ดวย 

 ๑๗ มาตรา ๖๗ ประโยคท่ีหน่ึง รัฐบัญญัตวิาดวยศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธ (§ ๗๖ Satz ๑). 
 ๑๘ รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ (สเปน) มาตรา ๖๖ อางจาก Albrecht Weber, Gernalbericht : Verfassungs-gerichtsbarkeit 
in Westeuropa, in Starch / Weber, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa Teilband I, Baden-Baden : Nomos, ๑๙๘๖, at ๑๐๘.
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หลกัเกณฑดงักลาวนีป้รากฏในประเทศเยอรมนั โปรตเุกส และกรซี ในขณะทีใ่นบางประเทศ เชน สเปน 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองนี้มีผลผูกพันองคกรที่ใชอํานาจมหาชนของรัฐทุกองคกร 
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาอยูเชนกันในประเทศสเปนวาคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวนี้มีผลผูกพันบุคคลอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกับอํานาจมหาชนหรือไม
       ๓.๑.๒ คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ
          คดีรัฐธรรมนูญประเภทนี้ เป นคดีรัฐธรรมนูญที่ป จเจกบุคคลยื่นคําร องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญวาตนถูกองคกรที่ใชอํานาจมหาชนกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของตน
และหมดหนทางท่ีจะใชวถิทีางทางกฎหมายอ่ืนในการเยียวยาสิทธิของตนได เชน ถกูองคกรฝายปกครอง
ออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎที่กระทบสิทธิของตนอยางรุนแรงหรือถูกศาลพิพากษาคดีโดยศาล
ใชอํานาจตุลาการไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญประเภทน้ีจะเปนคําวินิจฉัย
กอตั้งสิทธิ กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหมีการเพิกถอนการกระทําที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
ทางรัฐธรรมนูญ ถาปรากฏวาการรองทกุขทางรฐัธรรมนญูนัน้ดาํเนินไปโดยถกูตองตามเงือ่นไขแหงการ
รองทุกข และองคกรที่ใชอํานาจมหาชนของรัฐกระทําการอันกาวลวงสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกบุคคล
โดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญจริง
          ปญหาที่ยุงยากในกรณีนี้เกี่ยวกับผลของคําวินิจฉัย ก็คือ หากการรองทุกขตาม
รัฐธรรมนูญ ผูรองทุกขกลาวอางเปนประเด็นเบื้องตนในคดีวากระทําขององคกรที่ใชอํานาจมหาชน 
เชน องคกรฝายปกครองหรือศาล เปนการกระทําบนฐานของพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงสงผลใหการกระทําขององคกรดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปดวย 
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติดังกลาวน้ันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และ
พพิากษาใหเพกิถอนการกระทาํขององคกรฝายปกครอง หรอืเพกิถอนคาํพพิากษาของศาล ปญหากค็อื 
การยืนยนัในประเด็นเบ้ืองตนแหงคดีวาพระราชบัญญตัหิรอืรฐับญัญตัไิมชอบดวยรัฐธรรมนูญจะมีผลอยางไร
         เกี่ยวกับเร่ืองน้ีระบบกฎหมายเยอรมันวางเกณฑไววาในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหเพิกถอนการกระทําขององคกรฝายปกครอง หรือเพิกถอนคําพิพากษาของศาล และใหศาล
ดําเนินการพิจารณาเร่ืองดังกลาวใหม เพราะเหตุวารัฐบัญญัติที่องคกรฝายปกครองใชเปนฐานในการ
ออกคําสั่งทางปกครอง หรือที่ศาลใชเปนฐานในการทําคําพิพากษาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็ให
ประกาศความเปลาของรัฐบัญญัตินั้นไปพรอมกัน ซึ่งหมายความ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดี
เกีย่วกับการรองทกุขทางรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่ก่ียวกบัการวนิจิฉยัวารฐับญัญตัขิดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญู 
ยอมมีผลเปนการทั่วไป กลาวคือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแลว องคกรของรัฐอื่นใดจะไมสามารถ
นาํรฐับญัญตันิัน้ไปใชบงัคบัไดอกี๑๙ สวนในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัในทางตรงกันขาม คอื วนิจิฉยัวา
รัฐบัญญัติไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยนั้นก็ยอมมีผลผูกพันเปนการทั่วไปเชนกัน

 ๑๙  มาตรา ๙๕ รฐับญัญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนญู (§ ๙๕ BVerfGG).
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

          สําหรบัประเทศออสเตรเลยีน้ัน หลกัการในเรื่องน้ีตางกับประเทศเยอรมนั กลาวคือ 
การวินิจฉัยวากระทําขององคกรฝายปกครองหรือศาลไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะเหตุวาองคกร
ดังกลาวใชรัฐบัญญัติทีข่ัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญนั้นยอมมีผลเปนเพียงการเพิกถอนการกระทํา
ขององคกรฝายปกครองหรือศาลเทานั้น กลาวคือ ถือวาคําสั่งทางปกครองหรือคําพิพากษาของศาล
ถูกเพิกถอนเทานั้น ไมไดมีผลเปนการประกาศความเปนโมฆะหรือการสิ้นผลของรัฐบัญญัติฉบับนั้นไป
พรอมกันดวย อยางไรก็ตาม การที่ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียยืนยันในคําวินิจฉัยในสวนที่เปนประเด็น
เบ้ืองตนแหงคดวีารฐับญัญตัฉิบบันั้นขดัหรอืแยงกับรฐัธรรมนูญก็ยอมถอืวากอใหเกิดผลผกูพนักับองคกร
ฝายปกครองและศาลที่จะตองไมนํารัฐบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับอีก๒๐

     ๓.๑.๓  คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กอนที่จะประกาศใช
          ในภาคพื้นยุโรป การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกอนที่จะ
มีการประกาศใชนัน้ ปรากฏอยูในประเทศฝรั่งเศสเปนสําคัญ ในประเทศฝรั่งเศส เมือ่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางรัฐบัญญัติหรือรางรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดขัดหรือแยงกับ
รฐัธรรมนูญ คาํวินิจฉัยน้ันไมไดมีผลเฉพาะคูความในคดเีทาน้ัน แตมผีลผกูพนัองคกรของรฐัท่ีใชอาํนาจ
มหาชนทั้งหลายทั้งปวงดวย
     ๓.๑.๔  คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมาย
หลังจากที่ประกาศใชแลวโดยการสงเรื่องมาจากผูพิพากษา
          ในกรณีทีผู่พิพากษาที่กําลังพิจารณาพิพากษาคดีเห็นวาบทกฎหมายที่ตนตองใช
ในคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หลายประเทศกําหนดใหผูพิพากษาตองสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
วนิิจฉัย คาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญในกรณน้ีีไมไดมผีลผกูพนัเฉพาะศาลที่สงเรื่องมา หรอืไมไดผกูพนั
เฉพาะคูความในคดีทีก่ําลังตอสูคดีกันอยูในศาลทีส่งเรื่องมาเทานั้น แตผูกพันบรรดาองคกรของรัฐ
ท้ังหลายทั้งปวง ตลอดจนผูกพนับุคคลทั่วไปดวย กลาวอกีนยัหนึ่งคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในกรณนีี้
มีผลท่ัวไป (erga omnes) รฐับัญญตัวิาดวยศาลรฐัธรรมนูญแหงสหพนัธของประเทศเยอรมนักําหนดให
คําวินิจฉัยในเรื่องนี้มีผลเสมือนเปนกฎหมาย (Gesetzeskraft) อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน 
ประเทศอิตาลี หากศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีเปนปญหาใหศาลสงเรื่องมานั้น
ชอบดวยรฐัธรรมนญู คาํวนิิจฉัยน้ันจะมผีลผกูพนัเฉพาะคดน้ัีนเทาน้ัน ไมมผีลผกูพนัเปนการทั่วไป ตรงกนัขาม
กับในกรณีของประเทศเบลเยี่ยมทีบ่ัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลทุกศาลในกรณี
ที่วัตถแุหงคดีเปนอยางเดียวกันกับที่ไดเคยวินิจฉัยไปแลว

 ๒๐ Weber, at ๑๑๑. 
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ลักษณะทั่วไปของคําวินิจฉัยและผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ๓.๑.๕ คดีรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใชซึ่งเปนการตรวจสอบแบบนามธรรม
         คดีรัฐธรรมนูญประเภทนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายซึ่งเปนวัตถุ
แหงคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไมไดมีผลผูกพันเฉพาะแตคูความ
ในคดีเทานั้น แตจะมีผลผูกพันองคกรของรัฐที่ใชอํานาจมหาชนทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนผูกพัน
บุคคลเปนการท่ัวไปอยางเด็ดขาดดวย ปญหาก็คือ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยวากฎหมาย
ที่เปนวัตถุแหงคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญจะถือไดหรือไมวาผลแหงคดีรัฐธรรมนูญดังกลาวผูกพัน
คูความในคดี องคกรของรัฐทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนบุคคลทั่วไปวากฎหมายดังกลาวเปนกฎหมาย
ที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญแลวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการอธิบายกันวาผลผูกพันเปนการท่ัวไปวากฎหมายน้ัน
ชอบดวยรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเอาไวอยางชัดเจนวากฎหมายนั้น
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ๒๑

 ๓.๒ ขอสังเกตสงทาย
     โดยท่ัวไปแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันในทางกฎหมายเหมือน
กบัคาํพพิากษาของศาลอ่ืน ผลผูกพนัในทางกฎหมายของคําพพิากษามีความหมาย ประการแรก คอื ศาล
ที่พิพากษาคดีนั้นไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาที่ตนไดตัดสินไปแลวได (Unwiderruflichkeit) 
กลาวอีกนัยหนึ่งเมื่อศาลไดพิพากษาแลว คําพิพากษานั้นยอมเปนอิสระจากศาล ศาลที่พิพากษาคดีนั้น
เปนอันหมดอาํนาจเหนอืคาํพพิากษานัน้อีกตอไป ประการทีส่อง ผลผกูพนัในทางกฎหมายของคาํพพิากษา 
หมายความวา คูความไมอาจโตแยงคําพิพากษานั้นไดอีกตอไป กลาวเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ โดยเหตุที่
ไมมีศาลใดเปนศาลท่ีอยูในลําดับที่เหนือกวาศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแลว คูความ
ยอมไมอาจอุทธรณโตแยงคาํตัดสนิของศาลรัฐธรรมนูญไปยังศาลอ่ืนไดอกี (Unanfechtbarkeit) ในกรณี
ของประเทศฝรัง่เศสนัน้มีการบัญญตัเิกีย่วกับผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนูญไวใน
รัฐธรรมนูญโดยตรงในมาตรา ๖๒ วรรคสอง วา คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญผูกพนัอํานาจ
มหาชนทั้งหลาย ผูกพันเจาหนาที่ฝายปกครองตลอดจนศาล และไมใหมีการอุทธรณโตแยงคําวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความวาหากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติใด ๆ  
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือวินิจฉัยยืนยันความชอบดวยกฎหมายของการเลือกตั้ง 
หรอืวนิจิฉยัวาการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมาย คาํวนิจิฉยัตาง ๆ  ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทีก่ลาวมาน้ี
ไมไดผูกพันเฉพาะกับผูมีสวนรวมในกระบวนพิจารณาเทาน้ัน แตยังผูกพันอํานาจมหาชนอื่น ๆ ดวย 
ความผกูพนัตอคาํวินจิฉยัของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญดงักลาวนีเ้ปนทัง้ความผกูพนัตอผลของคําวนิจิฉยั
และเหตุผลในคําวินิจฉัยซึ่งเปนฐานของคําวินิจฉัยดวย๒๒     

 ๒๑ Weber, at ๑๑๔.
 ๒๒ คาํวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู Nr. ๖๒-๑๘ L ลงวันที ่๑๖ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๒ อางจาก Fromont, Der französische 
Verfassungsrat, in : Starck / Weber, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa ๑๙๘๖, S. ๓๓๕.
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     มีประเดน็ท่ีพงึพจิารณาเกี่ยวกบัผลผกูพนัของคาํวนิจิฉยั (หรอืคาํสั่งชี้ขาด) ของศาลรฐัธรรมนูญ
อยูวาในกระบวนพิจารณาทีศ่าลอืน่สงเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรฐับัญญัตท่ีิศาลตองใชในคด ีและศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวารฐับญัญตัดิงักลาวขดัตอรฐัธรรมนญู ตอมา
ภายหลังศาลอืน่จะสงเรื ่องมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
ดังกลาวไดอีกหรอืไม ประเดน็น้ีเปนประเดน็ท่ีระบบกฎหมายของแตละประเทศบญัญตัไิวไมเหมอืนกนั 
อันทีจ่ริงแลวปญหานีเ้ป นปญหาเกี ่ยวกับขอบเขตในแงเวลาของความผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้มีความเห็นในทางวิชาการในประเทศที่ไมไดมีการบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อยางชัดเจน เชน ประเทศเยอรมันวาความผูกพันทางเนื้อหาของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมสิ ้นส ุดลงหากขอเท ็จจริงท ีม่ีผลอยางสําคัญตอการวินิจฉัยชี ้ขาดคดีได เปลี ่ยนแปลงไป 
ซึ่งหมายความวาศาลอื่นอาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
ท่ีไดเคยวนิิจฉัยไปแลวอีกครัง้หนึง่กไ็ด และศาลรฐัธรรมนูญแหงสหพนัธกมี็ความเหน็ทํานองเดยีวกนันี้๒๓ 
ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาว ก็คือ การยอมใหศาลอื่นสงปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติทีศ่าลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไปแลววาไมขัดกับรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งจะชวยใหศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสทบทวนคําวินิจฉัยของตน การเปด
โอกาสดังกลาวเมื่อชั่งนํ้าหนักกับความมัน่คงและความเชื่อถือของสาธารณชนตอศาลรัฐธรรมนูญแลว 
เห็นกันวามนีํา้หนักมากกวา ดีกวาทีจ่ะใหความผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดํารงอยู
อยางแข็งกระดางไมอาจถูกทบทวนตรวจสอบใหมไดถึงแมวาขอเท็จจริงจะไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมากแลวก็ตาม 

 ๒๓ BVerfGE ๓๓, ๑๙๙ (๒๐๓ f.)
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จากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดออกน่ังอานคําวินิจฉัยในคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ไดกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในสังคม 
ทัง้ในแวดวงการเมอืงและแวดวงวชิาการ โดยเฉพาะอยางยิง่การทีศ่าลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัในประเดน็ที ่๒ 
วาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับน้ันไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ควรใหประชาชนไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
หรือไม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาตามมาตรา ๒๙๑ สามารถกระทําไดโดยการแกไข
เพิ่มเติมเปนรายมาตราเทานั้น การที่ศาลวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวทั้งที่ไมไดเปนประเด็นตาม
มาตรา ๖๘ ประกอบกับการที่ศาลเลือกใชคําวา “ควร” แทนคําวา “ตอง” ไดกอใหเกิดขอสงสัยจาก
หลาย ๆ ฝายวาคําวินิจฉัยของศาลในประเด็นนี้มีผลผูกพันเพียงใด

 นอกจากนี ้กอนหนานัน้เม่ือวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวินจิฉยัในคดตีาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนทีส่นันษิฐานใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการ
ดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ตองรบัโทษทางอาญารวมกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลโดยไมปรากฏ
วามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมได คําวินิจฉัยนี้ไดกอใหเกิดประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับขอบเขตความผูกพันของคําวินิจฉัยวา คําวินิจฉัยน้ีมีผลกระทบตอกฎหมายฉบับอื่น ๆ 
(อกีหลายสิบฉบับ) ทีม่บีทบัญญตัลิกัษณะเดยีวกันกับมาตรา ๕๔ แหงพระราชบญัญตัขิายตรงฯ หรอืไม 
ศาลและองคกรอื่นที่เกี่ยวของยังคงสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานั้นไดหรือไม และที่สําคัญคือ
คําถามท่ีวา คําวินิจฉัยดังกลาวมีผลเปนการหามรัฐสภาตราบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันนี้ออกมา
ในอนาคตหรือไม

 * นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

¹ÒÂ¤¹Ñ¹· � ªÑÂª¹Ð* 

ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
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 ๑ Bundesverfassungsgerichtsgesetz.

ประเด็นปญหาจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทั ้งสองฉบับขางตนนี้สามารถสรุปไดเปน 
๒ ประเด็น คือ

 (๑) เน ือ้หาสวนใดบางของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีม่ีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ วรรคหา

 (๒) องคกรที ่อยูภายใตผลผูกพันของคําวินิจฉัยจะตองปฏิบัตอิยางไรเพื่อใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัย

 จะเห็นไดวาประเด็นปญหาทั้งสองประเด็นนี้เปนปญหาเกี่ยวกับ “ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ” ในแงมุมท่ียังไมมีคาํตอบที่ชดัเจนในระบบกฎหมายไทยและยังไมมีการอภปิรายถกเถียง
กนัอยางถองแทในเชงิวชิาการ บทความนี้จงึมีวตัถปุระสงคเพื่อนาํเสนอขอมลูในสวนของประเทศเยอรมนี
ซึ่งเปนประเทศที่เปนตนแบบของศาลรฐัธรรมนญูไทยในหลาย ๆ  ดาน และไดมีการอภปิรายถกเถยีงในประเดน็
ดังกลาวมาแลวเปนระยะเวลาหลายสบิป ท้ังในแวดวงตลุาการและวชิาการ ท้ังนี ้ เพื่อใหนกักฎหมายไทย
ไดศึกษาวิเคราะหประเด็นขอถกเถียงระหวางความเห็นของฝายตาง ๆ ในเยอรมนี อันจะเปนการ
ปูพื้นฐานที่ดกีอนที่จะเริ่มหาคาํตอบของประเดน็ปญหาทั้งสองในบรบิทของกฎหมายไทย ทัง้นี ้เพื่อใหการ
อภปิรายถกเถยีงในประเทศไทยเปนไปอยางรอบคอบ ละเอยีดถี่ถวน ครอบคลมุทุกแงมมุ และเพื่อใหได
คําตอบที่มีเหตุผลหนักแนนและรอบดานมากที่สุด

๑. สวนของคําวินิจฉัยที่มีผลผูกพัน
 บทบัญญัติเกี่ยวกับผลผูกพัน (Bindungswirkung) ของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

ไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ค.ศ. ๑๙๕๑๑ โดยมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง 
แหงรัฐบัญญัติดังกลาวไดกําหนดไววา “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธมีผลผูกพันองคกร
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธและของมลรัฐ รวมถึงศาลและองคกรอืน่ของรัฐ” แตบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดกําหนดใหชัดเจนวา ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นครอบคลุมเนื้อหาในทุก ๆ สวน
ของคําวินิจฉัยหรือไม กรณีจึงเปนหนาทีข่องศาลและฝายวิชาการในเยอรมนีทีจ่ะตองตีความเพื่อหา
คําตอบใหกับประเด็นคําถามดังกลาว

 ๑.๑ คําพิพากษาศาลทั่วไป
    ในเบื ้องตนนี ้ สมควรตองกลาวถึงผลผูกพันของคําพิพากษาศาลอื ่น ๆ ทั ่วไป 

(Rechtskraft) ในเยอรมนีเสียกอน สําหรับคําพิพากษาศาลทั่วไปในประเทศเยอรมนีมีหลักกฎหมาย
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คําพิพากษาศาลมีผลผูกพันเฉพาะเนื้อหาในสวนที่เปนคําบังคับเทานั้น 
เนื้อหาในสวนเหตุผลของคําพิพากษา (ซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงแหงคดี กฎหมายและหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ การตีความกฎหมาย และการปรับขอเท็จจริงใหเขากับกฎหมาย) นั้น ไมมีผลผูกพันคูกรณี
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โดยตรง แตอาจมีความสําคัญในกรณีที่คําบังคับนั้นไมชัดเจน อานแลวไมเขาใจ คูกรณีจําเปนตองอาน
เหตุผลของคําพิพากษาประกอบเพื่อจะไดเขาใจและปฏิบัติตามคําบังคับของศาลไดอยางถูกตอง๒

   ตัวอยางเชน เมื่อศาลในคดีแพงวินิจฉัยวาจําเลยไดกระทําละเมิดตอโจทก จึงพิพากษา
ใหจาํเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทก สวนทีเ่ปนคาํบงัคบัของคาํพพิากษาในกรณนีี ้คอื สวนทีก่าํหนด
ใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทก ซึ่งมีผลผูกพันคูความโดยตรง แตเน้ือหาสวนเปนการตีความ
กฎหมาย (สวนทีศ่าลอธิบายวาละเมดิคอือะไร) และสวนทีเ่ปนการปรบับท (สวนทีว่นิจิฉยัวาการกระทาํ
ใดบางของจําเลยที่ถือเปนการกระทําละเมิดตอโจทก) นั้นอยูในสวนเหตุผลของคําพิพากษาและไมมี
ผลผูกพนัโดยตรง กลาวคือ แมจาํเลยจะกระทําการแบบเดิมจนเกิดความเสียหายแกโจทกอกีในอนาคต 
โจทกกไ็มสามารถบังคบัใหจาํเลยจายคาสนิไหมทดแทน (โดยอางคาํพพิากษาฉบับเดมิ) ไดทนัท ีแตตอง
ฟองรองตอศาลอีกครัง้ และศาลในคดีใหมนีก้ไ็มผกูพนัตอแนวการตีความและแนวการวินจิฉยัของศาล
ในคดีกอนแมจะมีขอเท็จจริงที่ใกลเคียงกันเพียงใดก็ตาม เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากระบบกฎหมาย
เยอรมันเปนระบบ ซวีลิลอว ศาลเปนองคกรทีม่หีนาทีบ่งัคบัใชกฎหมาย มไิดเปนผูออกกฎหมายเสียเอง 
คาํพิพากษาของศาลมีผลเปนเพยีงการวินจิฉัยช้ีขาด ขอพิพาทรายกรณี แตไมมสีถานะเทียบเทากฎหมาย
หรือเปนบอเกิดแหงกฎหมาย๓ แมจะเปน
คําพิพากษาของศาลสูงสุดก็ไมมีผลผูกพัน
ตอศาลในระดับต่ํากวา๔ เนื่องจากระบบ
กฎหมายเยอรมันไมมีหลัก stare decisis 
ซึ่งเปนหลักกฎหมายของประเทศในกลุม 
common law ผู พิพากษาในเยอรมนี
จึงผูกพันต อกฎหมายเท านั้น  ตามที่
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐ วรรคสาม ได
กําหนดไว๕

 ๒ Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 1999, Vor § 322, Rn. 32 ff.; Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach, ZPO, 
2000, § 322 Rn. 9, 16 ff.; Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 94; Ziekow, Abweichung von bin-
denden Verfassungsgerichtsentscheidungen?, NVwZ 1995, 247 (248).
  ๓ Stahl, Die Bindung der Staatsgewalten an die höchstrichterliche Rechtsprechung, 1973, S. 198ff.; 
Ziekow, Abweichung von bindenden Verfassungsgerichtsentscheidungen?, NVwZ 1995, 247 (248); 
  ๔ อยางไรกต็าม เพ่ือความเปนเอกภาพของคาํพพิากษาศาล ระบบกฎหมายเยอรมนัจงึมกีลไกการควบคมุความเปนเอกภาพ
ของคําพิพากษาศาล ดังนี้ (๑) การยื่นอุทธรณและฎีกา (๒) กรณีที่องคคณะในศาลชั้นอุทธรณและศาลสูงสุดจะวินิจฉัยขอกฎหมายไป
ในแนวทางท่ีตางไปจากแนวคําพิพากษาขององคคณะอ่ืนในศาลเดียวกัน ตองเสนอเร่ืองใหที่องคคณะรวมของศาลแหงนั้น (Großer 
Senat) วนิจิฉยัชีข้าด และ (๓) กรณทีีศ่าลสงูสดุแหงหนึง่จะวนิจิฉยัขอกฎหมายไปในแนวทางทีต่างไปจากแนวคาํพพิากษาของศาลสงูสดุ
แหงอืน่ จะตองเสนอเรือ่งใหองคคณะรวมศาลสงูสดุแหงสหพนัธ (Gemeinsamer Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes)
วินิจฉัยชี้ขาด.  
 ๕ มาตรา ๒๐ วรรคสาม “ฝายนติบิญัญตัยิอมผกูพนัตอระบอบรฐัธรรมนญู ฝายบรหิารและฝายตลุาการยอมผกูพนัตอกฎหมาย
และความยุติธรรม”.
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   ๑.๒ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    แตสําหรับกรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนกรณีทีแ่ตกตางจากคําพิพากษาของ

ศาลอื่นทั่วไป โดยศาลรัฐธรรมนูญเองมีความเห็นวา เหตุผลในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวน
ท่ีมีเนื้อหาเปนการตีความบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูกมี็ผลผกูพนัองคกรอื่นของรฐัตามความในมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่งดวยเชนเดียวกบัสวนของคาํบงัคบั โดยศาลไดใหเหตผุลเพยีงสั้นๆ วารฐัธรรมนูญไดมอบหมาย
ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลักทีม่ีหนาทีต่ีความและพิทักษรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญูจงึมีอํานาจเดด็ขาดในการวนิิจฉยัปญหาการตคีวามรฐัธรรมนูญ และองคกรอื่น
ของรัฐตองเคารพและนําเอาแนวการตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญไปยึดถือเปนแนวปฏิบัติ๖

    อยางไรกดี็ มิใชวาเน้ือความทกุถอยคาํท่ีปรากฏอยูในเหตผุลของคาํวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนญู
จะมผีลผูกพันองคกรอืน่ของรัฐตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่เสมอ ศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักเอาไววา 
เฉพาะสวนทีเ่ปน “เหตุผลหลัก” (Entscheidungstragende Gründe หรือ ratio decidendi๗) 
และมีเนื้อหาเปนการตีความบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเทานัน้ทีจ่ะมีผลผูกพัน
องคกรอืน่ๆ ของรัฐ๘ ซึ่งตอมาศาลได
ขยายความวา “สวนที่เปนเหตผุลหลกั” 
หมายถงึ “สวนของเหตผุลในคาํวินิจฉยั
ท ีไ่ม อาจตัดออกไปได โดยไม ท ําให 
ผลการวิน ิจฉ ัยเปล ีย่นไปจากเดิม” 
อาจเรียกได ว  า เป นเหตุผลส วนท ี ่
ขาดเสียมิได 

   สวนเนื้อหาที่ไมถือวาเปนเหตุผลหลักนั้น ไดแก “ขอสังเกตหรือความเห็นทางกฎหมาย
ทีศ่าลถือโอกาสแสดงออกมาในคําวินิจฉัย โดยทีม่ิได เป นส วนหนึ ่งของชุดเหตุผลและมิได 
เปนตัวเชื่อมโยงระหวางหลักกฎหมายกับผลการวินิจฉัย”๙ (obiter dicta)๑๐ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
ขอความที่ไมมีก็ได้นั่นเอง

   ความเห็นดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับจากศาลอื่น ๆ โดยมีนักวิชาการสวนหนึ่งใหเหตุผล
สนับสนุนเพิ่มเติมวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรผูมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ตีความรัฐธรรมนูญเพือ่รักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปน 
“ผูมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญตัวจริง” (Authentischer Interpret) องคกรอื่นของรัฐตองยึดถือแนว
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญมาเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ของตน๑๑

  ๖ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37); 20, 56 (87); 40, 88 (93 f.).
   ๗ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 96; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1325.
   ๘ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37).
   ๙ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 96, 375 (404).
   ๑๐ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1325.
  ๑๑ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31 Rn. 97 ff.; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2001, Rn. 1329.
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

   อยางไรกต็าม เสียงสวนใหญในฝายวชิาการนัน้ไมเหน็ดวยกบัความเหน็ของศาลรฐัธรรมนญู 
โดยเห็นวามาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญฯ มีผลเปนเพียงการขยายขอบเขตของ 
“ผูอยูภายใตผลผูกพันของคําวินิจฉัย” เทานั้น กลาวคือ เปนการขยายขอบเขตผลผูกพันใหครอบคลุม
ไปถึงบุคคลและองคกรอ่ืน ๆ ดวยนอกเหนือไปจากคูกรณี โดยมิไดเปนการขยาย “เนื้อหา” ของ
ผลผูกพันดวย คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามความเห็นของนักวิชาการฝายนี้จึงมีผลผูกพันเฉพาะ
สวนที่เปนคําบังคับเทานั้น เชนเดียวกับคําพิพากษาของศาลประเภทอื่น ๆ๑๒ 

    เหตุผลหลักของความเห็นฝายน้ี คือ รัฐธรรมนูญเปนรากฐานของสังคมและกฎหมาย
ทัง้ระบบ จงึควรตองมคีวามยดืหยุนสงูเพือ่พรอมรบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและคานยิมอยูตลอดเวลา 
จะไดไมตองมีการแกไขบอย การตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเปนการขยายความบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญโดยการเพิ่มรายละเอียดใหแกบทบัญญัติที่มีความไมชัดเจน หากยอมรับใหรายละเอียด
เหลานี้ (ที่เพิ่มเขามาโดยศาลรัฐธรรมนูญ) มีผลผูกพันดวยจะทําใหรัฐธรรมนูญขาดความยืดหยุน
ที่ควรจะมี และเปนการยับยั้งการพัฒนาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปดกั้นการมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของศาลและองคกรอื่น ๆ ที่มีหนาที่ตองตีความรัฐธรรมนูญเชนกัน และยัง
เปนการปดกั้นโอกาสใหผูอื่นตรวจสอบและโอกาสในการตรวจสอบตนเองของศาลรัฐธรรมนูญดวย 
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติยังเปนการยากที่จะตัดสินวาสวนใดใชหรือไมใช “เหตุผลหลัก” ของคําวินิจฉัย
ตามหลักเกณฑที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดไวขางตน๑๓

๒. ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตอองคกรอื่นของรัฐ
โดยท่ัวไปแลว คําพิพากษาศาลในระบบกฎหมายเยอรมันจะมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น 

(inter partes) แตสําหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายไดขยายขอบเขตผลผูกพันให
ครอบคลุมไปถึงบุคคลและองคกรอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากคูกรณีดวย โดยมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง 
แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ ไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
องคกรตามรัฐธรรมนูญทุกองคกร รวมถึงศาลและองคกรอื่นของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา ๓๑ วรรคสอง 
ยังไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษสําหรับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการตรวจสอบความชอบดวย
รฐัธรรมนญูของกฎหมาย ใหม ี“ผลบังคบัดงัเชนกฎหมาย” (Gesetzeskraft) ซึง่ถอืเปนการขยายขอบเขต
ผลผูกพันของคําวินิจฉัยใหครอบคลุมบุคคลทุกคน (inter omnes) ไมเฉพาะเพียงแตองคกรของรัฐ
เทานั้น๑๔

    ๑๒ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 485; Schenke, Verfassungsgerichts-
barkeit und Fachgerichtsbarkeit, 1987, S. 61 ff.
   ๑๓ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 485 ff.
  ๑๔ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Aufl., 2001, Rn. 1289; Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 
2012, § 31, Rn. 156.
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 ๒.๑  ผลผูกพันตอศาลและฝายปกครอง
     (๑) ผลผูกพันในสวนของคําบังคับ
       เม่ือศาลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัวาการกระทําขององคกรใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู

แลว องคกรนัน้ยอมมีหนาทีต่องยกเลิกการกระทําดังกลาวและละเวนการกระทําแบบเดียวกันอีก
ในอนาคตหากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย (Wiederholungsverbot)๑๕ 

หลักการดงักลาวเปนหลกัการเดยีวกับผลผกูพนัของคาํพพิากษาศาลปกครองกรณศีาลพพิากษาเพกิถอน
คาํส่ังทางปกครอง ซึ่งในกรณน้ีีกเ็ปนท่ียอมรบัวาฝายปกครองยอมไมอาจมคีาํสั่งทางปกครองที่มเีนื้อหา
แบบเดิมภายใตขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดิมได๑๖ มิเชนนั้นแลวคําพิพากษาของศาลก็จะไมมี
ความหมายแตอยางใด

      (๒) ผลผูกพันของเหตุผลในคําวินิจฉัย
       ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนัเหน็วาคาํวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนญู

ในสวนท่ีเปนเหตผุลหลกัและมสีาระเปนการตคีวามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญยอมผูกพนัองคกรอื่นของ
รัฐดวย ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ของศาลและฝายปกครอง หากเปนกรณีที่ตองตีความบทบัญญัติใดๆ 
ของรฐัธรรมนญู องคกรเหลาน้ันมีหนาที่ตองตีความใหสอดคลองกับแนวการตีความรฐัธรรมนูญที่ปรากฏ
ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวของ๑๗ คําพิพากษาที่เปนผลจากการตีความที่ไมสอดคลองกับแนว
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเหตุใหคูความสามารถยื่นอุทธรณหรือฎีกาตอศาลลําดับถัดไป
ไดดวย๑๘ และยังถือเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐ วรรคสามอีกดวย๑๙

      (๓) ผลผูกพันของคําวินิจฉัยกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
        สําหรับกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

และประกาศความเปนโมฆะของบทบญัญตัน้ัินยอมมผีลใหตองถอืวาบทบญัญตัน้ัินไมมตีวัตนอยูในทาง
กฎหมาย๒๐ ฝายปกครองและศาลอื่น ๆ ตองละเวนการนําบทบัญญัตินั้นมาบังคับใชตอไปในอนาคต 
นอกจากนี้ฝายปกครองยงัมีหนาท่ีแกไขการกระทาํและผลจากการกระทาํตาง ๆ  ในอดตีท่ีไดดาํเนนิการ
ไปบนพื ้นฐานแหงบทบัญญัติท ีเ่ป นโมฆะนั ้นเพื ่อใหท ุกอยางกลับมาสู สภาวะที ่สอดคลองกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ๒๑

  ๑๕ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BverfGE 104, 151 (157 f).
    ๑๖ Clausing, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, 2011, § 121 Rn. 81.
    ๑๗ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 40, 88 (93).
    ๑๘ § 78 III Nr. 2 AsylVfG; § 72 II Nr. 2 ArbGG; § 160 II Nr. 2 SGG; §§ 124 II Nr. 4, 132 II Nr. 2 VwGO.
    ๑๙ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 40, 88 (93 ff.).
   ๒๐ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกาศความเปนโมฆะ
ของบทบัญญัติที่ศาลวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ.
   ๒๑ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 81, 363 (384).
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ผลผูกพันของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

จุลนิติ

     สําหรับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันน้ันยอม
ไมไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเนื่องจากไมไดเปนวัตถุแหงคดีและ
ศาลรฐัธรรมนูญกม็ไิดระบไุวดวยในคําบงัคบั๒๒ นอกจากน้ีรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ไดกาํหนด
ใหศาลทกุแหงมหีนาทีต่องยืน่คาํรองใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย 
หากศาลเห็นวากฎหมายที่จะนํามาใชบังคับแกคดีนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ๒๓ บทบัญญัตินี้ไมเพียง
เปนการกําหนดเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมาย
ในเชงิรปูธรรม (Konkrete Normenkontrolle) หากแตยงัมผีลใหศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกร “ผกูขาด
อํานาจในการยกเลิกกฎหมาย” (Verwerfungsmonopol) ดวย กลาวคือ หากเปนกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยฝายนิติบัญญัติ (รัฐบัญญัติ) ในเยอรมนีจะมีศาลรัฐธรรมนูญเพียงองคกรเดียวเทานั้นที่มีอํานาจ
วนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายนัน้ ตราบใดท่ียงัไมมคีาํวินจิฉยัประกาศความเปนโมฆะ
ของกฎหมาย องคกรของรัฐทุกองคกรยังคงตองปฏิบัติตามและนํากฎหมายนัน้มาบังคับใชตอไป

     เหตุที่ระบบกฎหมายเยอรมันสงวนอํานาจในการวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย (ระดับรฐับญัญตั)ิ ใหแกศาลรฐัธรรมนูญ เนือ่งจากกฎหมายระดับรฐับญัญตัเิปนกฎหมายท่ีมา
จากผูแทนประชาชน (รัฐสภา) ศาลที่จะมาใชอํานาจลบลางกฎหมายของผูแทนประชาชนจึงควรตองมี
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย (ความยึดโยงกับประชาชน) มากเปนพิเศษ ซึ่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมนีไดรับการคัดเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอยางละก่ึงหน่ึง๒๔ 
จึงมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยมากกวาศาลอื่น ๆ๒๕ นอกจากนี้ กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
ถอืเปนกฎหมายแมบททีก่าํหนดหลกัการสาํคญัในเรือ่งตาง ๆ  หากปลอยใหศาลแตละศาลสามารถวนิจิฉยั
ความชอบดวยรัฐธรรมนญูไดเองและไมตองนํากฎหมายมาใชบงัคบัในคดหีากเหน็วากฎหมายนัน้ขดัตอ
รฐัธรรมนญู กรณีอาจเปนการทาํลายความเปนเอกภาพในการบังคบัใชกฎหมายทีม่คีวามสาํคญัในระดบั
แมบท เพราะศาลแตละแหงอาจตีความรัฐธรรมนูญไปในแนวทางที่ตางกัน

    ๒๒ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 165.
    ๒๓ มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง “กรณีที่ศาลตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทบัญญัตินั้น
ขัดตอรัฐธรรมนูญ ใหศาลรอการพิจารณาและสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย...”.
   ๒๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ.
    ๒๕ Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Aufl., 2001, Rn. 767 ff.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    ดังนั้น เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยบทบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญแลว หากยังมี
กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ  ท่ีมีบทบัญญัติท่ีเหมอืนหรอืใกลเคยีงกันและศาลจะตองใชบทบญัญตัเิหลานั้นบงัคับ
แกคดี ศาลยอมไมอาจอางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงเพื่อละเวนการนําบทบัญญัติเหลา
นัน้มาบังคับใชแกคดี หากแตศาลยังคงมีหนาที่ตองยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึง่ เนือ่งจากศาลรัฐธรรมนูญเปนผูผูกขาดอํานาจในการวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยในระหวางนี ้ศาลอืน่ ๆ ยังคงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามและนําบทบัญญัติ
เหลานัน้มาบังคับใชตอไป๒๖ (เวนเสียวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสัง่ระงับผลใชบังคับของบทบัญญัตินัน้
เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี)๒๗ 

      อยางไรก็ตาม “อํานาจผูกขาดในการยกเลิกกฎหมาย” ของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง มีผลเฉพาะกับกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเทานั้น สําหรับกรณี
กฎหมายลําดับรอง (กฎหมายของฝายบริหารและฝายปกครอง) ศาลไมจําเปนตอง (และไมมอีํานาจ) 
สงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หากศาลเห็นวาบทบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลสามารถละเวนการ
บังคับใชแกคดีนั้นไดทันที โดยถือเปนการวินิจฉัยขอกฎหมายในประเด็นรองแหงคดี (Vorfrage) ซึ่งจะ
ไมมีผลผูกพันในคดีอื่น ตางจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันเปนการทั่วไป๒๘

     สําหรบัฝายปกครองน้ัน หากเจาหนาท่ีฝายปกครองเหน็วากฎหมายที่ตนจะตองนาํมาใช
บังคบัมีบทบญัญตัท่ีิเหมือนหรอืใกลเคยีงกับบทบญัญติัท่ีศาลรฐัธรรมนูญเคยวินิจฉยัวาขดัตอรฐัธรรมนญู 
เจาหนาทีผู่นัน้ตองทาํความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาขึน้ไปตามลําดับชัน้ เพือ่เสนอใหคณะรัฐมนตรียืน่
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในเชิง
นามธรรม (Abstrakte Normenkontrolle)๒๙ เนือ่งจากรัฐธรรมนูญเยอรมันไมไดเปดชองทางใหเจา
หนาทีฝ่ายปกครองสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีของ
กฎหมายลําดบัรอง เจาหนาท่ีอาจย่ืนเรื่องใหศาลปกครองวนิิจฉยัความชอบดวยกฎหมายของ “กฎ” ได
โดยตรงตามมาตรา ๔๗ แหงรัฐบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๖๐

 ๒.๒ ผลผูกพันตอองคกรฝายนิติบัญญัติ
     ในเรื่องผลผูกพนัของคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญท่ีมตีอฝายนิตบิญัญตัน้ัินยังคงเปนท่ี

ถกเถียงในเยอรมนี๓๐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นวา เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติใด
ขัดตอรัฐธรรมนูญและประกาศความเปนโมฆะของบทบัญญัตินั้นแลว ฝายนิติบัญญัติจะยังคงมีอํานาจ
ตรากฎหมายที่มีเนื้อหาเหมือนเดิมออกมาอีกครั้งไดหรือไม (Normwiederholungsverbot) 

  ๒๖ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 167.
     ๒๗ คําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนวินิจฉัยคดี ตามมาตรา ๓๒ แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ.
   ๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสอง “คําวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓ ขอ ๖ ขอ ๖ เอ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๔ ใหมีผลบังคับดังเชน
กฎหมาย...”.
    ๒๙ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒.
    ๓๐ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 483.
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จุลนิติ

     ในประเดน็นีศ้าลรฐัธรรมนูญ (องคคณะท่ีสอง) ไดเคยใหความเหน็วา คาํวนิจิฉยักฎหมาย
ขัดต อรัฐธรรมนูญมีผลเปนการหามฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาเดียวกันออกมา
อีกคร้ัง รวมถึงหามประธานาธิบดีลงนามในรางกฎหมายท่ีมีลักษณะดังกลาวดวย๓๑ ตอมาองคคณะ
ที่หนึ่งแหงศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงความเห็นในประเด็นเดียวกันไปในทางตรงกันขามวารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐ วรรคสาม บัญญัติใหฝายนิติบัญญัติผูกพันตอรัฐธรรมนูญเพียงเทาน้ัน ผลผูกพันของ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเปนเพียงส่ิงที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเอง 
(มาตรา ๓๑ แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสหพันธฯ) ฝายนิติบัญญัติในฐานะผูตรากฎหมายนั้น
ยอมไมผูกพันตอกฎหมายของตนและสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดทุกเมื่อ นอกจากน้ีในฐานะผูแทน
โดยตรงจากประชาชน ฝายนิติบัญญัติยอมมีหนาที่คอยตรวจสอบและแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกบัสภาวะสังคมและคานยิมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตละยคุสมยั๓๒ ดงันัน้ ตามความเห็นของ
องคคณะทีห่นึง่แหงศาลรฐัธรรมนญู คาํวนิจิฉยักฎหมายขดัตอรฐัธรรมนญูจงึไมมผีลผกูพนัฝายนติบิญัญตัิ 
ฝายนิตบิญัญตัยิงัคงสามารถตรากฎหมายทีม่เีนือ้หาเหมอืนเดมิออกมาอกีคร้ังไดเมือ่เหน็วามคีวามเหมาะสม
กับสภาพสังคมหรือคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป๓๓ 

     สําหรับแนวความเห็นนี้ นักวิชาการสวนหนึ่งไดออกมาใหเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมวา 
เม่ือฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีเน้ือหาเหมือนเดิมออกมาอีก (และมีผูยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย) จะทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสไดทบทวนแนวคําวินิจฉัยของตนอยูเสมอ โดยพิจารณาวา
คําวินิจฉัยและแนวการตีความท่ีผานมาของตนเองยังเหมาะสมกับยุคสมัย สภาพสังคม และคานิยม
ในปจจุบันอยูหรือไม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและคานิยมอาจมีผลใหกฎหมายท่ีมีถอยคํา
เหมือนเดิมมีความหมายที่เปลี่ยนไปได๓๔ การหามไมใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีเนื้อหาแบบเดิม
ออกมาจะมีผลเปนการยับยั้งพัฒนาการของกฎหมาย (Erstarrung der Rechtsentwicklung)๓๕ 
และกอใหเกิดชองวางระหวางกฎหมายกับสภาพความเปนจริงของสังคมในที่สุด

    

  ๓๑ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 1, 14 (37); 69, 112 (115).
    ๓๒ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ BVerfGE 77, 84 (103).
    ๓๓ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพรใน BVerfGE 96, 260 (263).
    ๓๔ Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 8. Aufl., 2010, Rn. 484.
    ๓๕ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 196.
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   ๓๖ Bethge, in: Maunz u.a., BVerfGG, 2012, § 31, Rn. 166; Battis, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,  Band VII, 1992, § 165 Rdn. 64.
    ๓๗ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธฯ “หากองคคณะหนึ่งประสงคจะวินิจฉัยขอกฎหมาย
ไปในแนวทางที่ตางจากความเห็นของอีกองคคณะหนึ่ง ใหเปนอํานาจของที่ประชุมใหญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาด”.

     ตามความเห็นของฝายนี ้ เมื่อคําวินิจฉัยกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญไมมีผลเปนการหาม
ฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายทีม่บีทบัญญัติเหมอืนเดิมออกมาอีก ฝายนิติบัญญัติยอมไมมีหนาที่ตอง
ดําเนินการยกเลิกกฎหมายฉบับอื่น ๆ ทีม่ีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันดวย เพราะถือเปนดุลพินิจ
โดยแทของฝายนิติบัญญัติเชนกัน๓๖

     เปนทีน่าแปลกใจวา ในประเด็นทีม่ีความสําคัญเชนนี้ ในเยอรมนีกลับยังไมมีขอสรุป
ทีช่ัดเจน แมกระทั่งภายในศาลรัฐธรรมนูญเององคคณะทั้งสองก็ยังมีความเห็นทีต่างกันโดยสิ้นเชิง 
โดยที่ผานมานั้น ทีป่ระชุมรวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (Plenum) ยังไมมีโอกาสไดวินิจฉัยชี้ขาด
ความขัดแยงระหวางองคคณะทัง้สองในประเด็นดังกลาว เนือ่งจากยังไมเขาเงือ่นไขทีจ่ะตองสงเรือ่ง
ใหที่ประชุมรวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด๓๗

     อยางไรกด็ ีในทางปฏบิตัพิบวาคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ (รวมถงึขอสงัเกตทีป่รากฏ
ในเหตุผลของคําวินิจฉัย) มักจะไดรับความเคารพและปฏิบัติตามอยางเครงครัดจากฝายนิติบัญญัติ
โดยเสมอมา ประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตนจึงเปนเพียงปญหาในทางวิชาการที่ยังไมสงผลกระทบ
ในทางปฏิบัติมากนัก 
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  การเคารพยาํเกรงศาล ไมหมายความเลยไปถึงไมใหมคีวามเหน็ขดัแยง 

หรือไมใหโตเถียงศาลเสียเลย ตรงกันขามเปนเรื่องที่ศาลยินดีรับฟง

(หนังสือวาทะนักกฎหมาย หนา ๔๕, ศ.จิตติ  ติงศภัทิย)
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¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 หากจะกลาวถงึความหมายของคาํวา “กระบวนการยตุธิรรม” (Justice Administration) แลว
ยอมหมายความถึง ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการสําหรับดําเนินการแกผูทีฝ่าฝนกฎหมาย โดยมีองคกร
และบคุลากรที่มีอํานาจหนาท่ีเฉพาะในการควบคุมขั้นตอนตาง ๆ  ใหเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงจะประกอบ
ไปดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงานดวยกัน เชน สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
สํานักงานอยัการสงูสดุ ศาลยตุธิรรม และหนวยงานในกระทรวงยตุธิรรมอื่น ๆ  รวมทั้งทนายความ เปนตน 
โดยกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นเม่ือจําแนกตามประเภทของกฎหมายหรอืลกัษณะคดแีลวสามารถ
แบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้๒

 ๑. กระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice) เปนกระบวนการในกรณีทีเ่กิดขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน หรือเอกชนกับหนวยงานของรัฐในทางแพงบางเรื่องบางกรณี โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เปนตน
 ๒. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการในกรณีทีเ่กิด
ขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณทีี่มีผูละเมิดกฎเกณฑของกฎหมายอาญา จนเกิดเปน
ขอพพิาทระหวางประชาชนกบัรฐัขึน้ โดยมหีนวยงานที่เกีย่วของ เชน สาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิสาํนกังาน
อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติ เปนตน หรือเปนกระบวนการนับแตมี
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา 
ตรวจสอบขอเท็จจรงิจากองคกรตาง ๆ  ตั้งแตการสบืสวนสอบสวน การฟองรอง การพจิารณาและพพิากษา 
ตลอดจนการบังคับโทษภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด๓ และ

  ๑จัดโดย กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย และศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมวิชาการรําลึก ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย (ครั้งที่ ๑๙) ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง “การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ในวันเสารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกา ณ หองจิ๊ด เศรษฐบุตร 
(แอลที ๑) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร).
  ๒สํานักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, หนา ๑ - ๒.
  ๓สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, หนา ๑.

การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทย๑
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 ๓. กระบวนการยตุธิรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่
เกดิขอพพิาทระหวางหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐักบัเอกชน และขอพพิาทระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง 
 เมือ่พจิารณากระบวนการยุตธิรรมท้ัง ๓ ประเภทดังกลาว อาจกลาวไดวาในสวนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) นั้นเปนกระบวนการที่มีภารกิจที่สําคัญยิ่งในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐาน
ของประชาชน ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
และสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางสูงสุด อันเปนการสอดคลอง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐด านกฎหมายและการยุติธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๔ ที่ไดวางหลักการโดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินการปฏิบัติ
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และท่ัวถึง และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
 อยางไรกต็าม ปจจบุนัเปนทีป่รากฏวากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทยยงัมสีภาพ
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอยูบางประการ เชน มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง 
โดยเฉพาะในชั้นการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๕ มีการใชทรัพยากรเพื่อสรางระบบความยุติธรรม
ทางอาญาทีค่อนขางสงูและยงัใชทรพัยากรบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมอกีเปนจาํนวนมาก นอกจากนี้ 
จํานวนนักโทษในเรือนจําของไทยยังมีจํานวนมากเกินกวาความสามารถของเรือนจําที่จะรองรับได๖ 
เปนตน ซึง่กรณตีาง ๆ  ดงักลาว ไดสงผลทาํใหเกิดความสงสยัในประสทิธภิาพของกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาของไทยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้ง
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด 
 ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในประเดน็เก่ียวกบัสภาพปญหาและขอบกพรองตาง ๆ  ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะห
และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินการในดานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมาย อันจะเปนการปฏิรูป
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทยใหมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ และสามารถอาํนวยความยตุธิรรม
และความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง ทางกองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 

  ๔โปรดดู หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา ๘๑.
  ๕สํานักงานกิจการยุติธรรม, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๑๕๒.
  ๖สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเขาถึงได (Justice for All, 
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชั้น ๔ 
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

และศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จึงไดจัดการประชุมวิชาการรําลึก ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย (ครั้งที่ ๑๙) ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง 
“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผานมา 
ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ในครั้งน้ี ศาสตราจารยพเิศษ สทิธโิชค ศรเีจรญิ ประธานกองทนุศาสตราจารย
จติต ิตงิศภทิัย ไดกลาวเปดงาน และมกีารสมัมนาทางวิชาการในหวัขอ “การปฏิรปูกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาของไทย” โดย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ 
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนผูดําเนินการสัมมนา

 โดยการสัมมนาทางวิชาการในหวัขอ “การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของไทย” ในครัง้นี้
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจ
ราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ ไดแสดง
ความคิดเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีความพยายาม
ท่ีจะปฏริปูระบบงานของตาํรวจซึ่งเปนองคกรท่ีสาํคญัองคกรหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังจะเห็นไดจากสมัยรัฐบาลที ่ม  ีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสัง่แตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานตํารวจ” ขึ้น๗ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานปฏิรูป
ระบบงานตํารวจ (Road Map) และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และจัดทําแนวทางหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางระบบงานตํารวจ
ใหสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตอมาในสมัยรัฐบาลที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดยกเลิกคําสั่งดังกลาว
และแตงตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูประบบงานตํารวจ” ขึ้นแทน๘ โดยกําหนดใหคณะกรรมการชุดนี้
นําแผนการดําเนินงานปฏิรูประบบงานตํารวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจดังกลาว 
มาศึกษา วิเคราะห และพิจารณาแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของ
ประชาชนในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเสนอใหออกเปนกฎหมายไดในที่สุด 

  ๗โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.
  ๘โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓.

ใ  ป ไป ั้ ึ
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 ดังนั้น ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายและตนซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปน
ประธานกรรมการในคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาว จึงพยายามหาแนวทางและขอเสนอแนะตาง ๆ 
เพือ่แกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ในระบบงานตํารวจ โดยสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบงานตํารวจท่ีสาํคัญ
ดงัตอไปนี ้จงึเปนทีม่าของการผลกัดนัใหมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัติาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

 ประการแรก คือ ปญหาเก่ียวกับดานโครงสรางและการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนการ
รวมศูนยอํานาจ (Centralization) เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนองคกรขนาดใหญ และมี
โครงสรางการบริหารงานหลายระดับ รวมท้ังมีบุคลากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหการบริหารงาน
มลีกัษณะเปนการรวมศูนยอาํนาจอยูทีส่วนกลาง ดงันัน้ จงึไดเสนอใหมกีารกระจายอํานาจในการบริหาร
ราชการตาํรวจ ทัง้ในดานการบรหิารงาน บคุลากร และงบประมาณ ไปสูหนวยงานระดบัรอง โดยยกฐานะ
กองบญัชาการตาํรวจภธูรภาค ๑ - ๙  และกองบญัชาการตาํรวจนครบาล รวมทัง้กองบญัชาการตาํรวจอืน่
ที่มีความพรอมเปน “สํานักงาน” ที่มีความคลองตัวและเบ็ดเสร็จเสมือน “เปนนิติบุคคล” โดยแตละ
สํานักงานใหมีหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกวา อธิบดีตํารวจภูธรภาค อธิบดีตํารวจนครบาล หรืออธิบดี
ในระดับกองบัญชาการ ที่ทําหนาที่คลายปลัดกระทรวง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานกังานน้ัน โดยข้ึนตรงตอผูบญัชาการตํารวจแหงชาติทีส่ามารถกํากับดแูล แตไมสามารถ
เขาไปกาวกายงานในระดบัปฏบิตักิารหรอืการบรหิารงานภายในของหนวยงานระดบัภาค นครบาล หรอื
กองบัญชาการได
 ในการแกไขปญหาการรวมศูนยอํานาจดวยการกระจายอํานาจการบริหารงานตํารวจ 
(Decentralization) โดยใหสาํนกังานตํารวจแหงชาติมบีทบาทลดลง และใหระดบัพืน้ที ่คอื ระดบัภาค 
จังหวัด และสถานีตํารวจมีบทบาทเพิ่มขึ้นดังกลาว จะชวยใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
และสามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดดีขึ้น รวมท้ังยังสามารถ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ ที่ตามมาไดดีกวาเดิม ซึ่งในระยะแรกแมวา
การกระจายอํานาจจะยังไมสามารถลงไปในระดับจังหวัด และไมสามารถเช่ือมโยงกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณ แตถือเปนกาวสําคัญที่เห็นควรตองเรงรัดใหมีการดําเนินการกอน

 ประการที่ ๒  ปญหาเกี่ยวกับการมีภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของตํารวจเปนจํานวนมาก 
โดยกฎหมายไดกาํหนดบทบาทและอาํนาจหนาทีข่องตาํรวจไวอยางกวางขวางและหลากหลาย จงึทาํให
โครงสรางและอํานาจหนาทีข่องกิจการตํารวจมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมีความสลับซับซอน โดย
นอกจากตํารวจจะมีหนาที่หลักในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมท้ังรักษาความสงบ
เรยีบรอยในสงัคมแลว ยงัมภีารกจิเกีย่วกบักจิการหลกัของรฐัทีส่าํคญัในดานอืน่ ๆ  ดวย อาท ิการตรวจ
คัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทท่ีผานเขาออกประเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
การบริการดานการแพทยของโรงพยาบาลตํารวจ และดานการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
รวมทัง้ดานการทะเบยีน การทาเรอื การสือ่สาร การบนิ การพฒันาชมุชน และการสงัคมสงเคราะห เปนตน 
อนัสงผลใหตองใชงบประมาณและกาํลงัคนจาํนวนมากในการปฏบิตัหินาที ่ซึง่การแกไขปญหาดวยการ
เพิ่มกําลังคนและกําหนดอัตราตําแหนงใหรองรับภารกิจนั้นไมใชหนทางที่จะแกไขปญหาไดถูกตอง
และเหมาะสม แตเห็นวาตองแยกภารกิจที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับตํารวจออกไป
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 ประการที่ ๓  ปญหาเกี่ยวกับการจัดองคกรแบบกึ่งทหาร และระบบยศตํารวจที่ไมเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เนื ่องจากการจัดองคกรของตํารวจในอดีตไดยึดถือ
ลักษณะการจัดหนวย การบริหารและรูปแบบโครงสรางองคกร รวมทั้งการใชชั้นยศเชนเดียวกับทหาร 
แตอยางไรก็ตาม เนือ่งจากลักษณะงานของตํารวจในปจจุบันนั้นมีความแตกตางจากลักษณะงานของ
ทหาร๙ โดยเฉพาะเรื่องระบบชั้นยศซึ่งเปนหลักสําคัญในกิจการของทหารที่ตองมีการบังคับบัญชา
ที่เครงครัดตามชั้นยศที่ไดรับ และการขัดคําสั่งอาจสงผลตอความลมเหลวในการบรรลุพันธกิจและเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง แตเมือ่การใชอํานาจของตํารวจเพื่อปราบปรามประชาชนไดหมดลงแลว 
การใชช้ันยศในกจิการตาํรวจจงึไมเหมาะสมกับสภาพสงัคมไทยในปจจุบนั นอกจากน้ี สายการบงัคบับญัชา
ของตํารวจที่ผูกติดกับชั้นยศมากเกินไป ยังสงผลตอการปฏิบัติหนาทีว่าเปนการเกินขอบเขตหรือไม 
และการกาํหนดคาตอบแทนซึ่งยึดโยงกบัชั้นยศน้ันยังทําใหไมสามารถกาํหนดคาตอบแทนตามลกัษณะ
ของคางานไดอีกดวย 

 ประการที ่๔ ปญหาเก่ียวกับดานงานสอบสวนขาดอสิระและไมไดรบัการพัฒนาอยางเหมาะสม 
โดยที่กระบวนการสอบสวนซึ่งเปนกระบวนการเริ่มแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และพฤติการณแหงคดเีพื่อพสิจูนยืนยันการกระทาํความผดิ และเปนกระบวนการ
คนหาความจรงิท่ีมีความสําคญัอยางยิ่ง ดงันั้น พนกังานสอบสวนจึงตองเปนอสิระจากอาํนาจทางการเมือง
และอํานาจบังคับบัญชา โดยการทําสํานวนสอบสวนใด ๆ ตองปราศจากการบงการของนักการเมือง
หรือสายการบังคับบัญชาจึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง

 ประการที่ ๕  ปญหาเกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติซึ่งเปนหนวยงานขั้นตนในกระบวนการยุติธรรมที่มีกําลังคนมากที่สุด โดยมีจํานวนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน และชั้นสัญญาบัตรประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน ในการบริหาร
งานบุคคลจึงมีปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนขอจํากัดเปนจํานวนมาก อาทิ
 (๑) การละเลยการใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล สภาพปญหาดังกลาวนี้ปรากฏ
ใหเห็นอยางชัดเจนไดจากการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนง ซึ่งมีลักษณะเปนการ
รวมอาํนาจสูศนูยกลาง โดยความกาวหนาของบคุลากรนั้นมิไดขึน้อยูกบัประชาชนผูรบับรกิารเปนผูตดัสนิ 
แตกลับอยูทีผู่บริหารระดับสูง ดังนั้น จึงเกิดการวิ่งเตนหรือใชเสนสายเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง 
อันเปนท่ีมาของการทจุรติและประพฤตมิิชอบ รวมทั้งการใชอิทธิพลในองคกร และการถกูแทรกแซงจาก
ฝายการเมือง เพราะอํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะตําแหนง
ผูบังคับการตํารวจขึ้นไปนัน้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
ซึ่งประธานคณะกรรมการเปนฝายการเมือง 

  ๙ลักษณะงานของตํารวจแตกตางจากลักษณะงานของทหาร ๔ ประการ ไดแก
   (๑) การปฏิบตัิงานของตํารวจสามารถปฏิบัติงานไดตามลําพังโดยมีโอกาสใชวิจารณญาณภายใตขอบเขตของการตีความกับ
ตัวบทกฎหมาย ตรงกันขามกับทหารที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งภายใตการควบคุมบังคับบัญชาอยางเครงครัด และมีโอกาสใชวิจารณญาณ
ไดนอยกวา
   (๒) การริเริ่มและการวางแผนของตํารวจตองเริ่มจากตํารวจระดับปฏิบัติงานที่มีการเสนอขึ้นไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับ
บัญชาระดับสูง ตรงกันขามกับทหารซึ่งผูบังคับบัญชาจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการจากระดับสูงลงสูระดับตํ่า 
   (๓) การปฏบัิตงิานของตาํรวจมกีารทาํงานเปนทีมท่ีมีลกัษณะเลก็และอาจจะตองแยกทาํงานอสิระเพยีงลาํพงั ตรงกนัขามกบั
ทหารซึ่งตองทํางานเปนทีมขนาดใหญ
   (๔) การปฏิบัติงานของตํารวจตองสัมผัสกับประชาชน ตรงกันขามกับทหารซึ่งการปฏิบัติงานเปนการปองกันประเทศจาก
การรุกรานจากภายนอกประเทศ (โปรดดู ปุระชัย เปยมสมบูรณ, การบริหารงานตํารวจ, หนา ๔ - ๕).

57-74-MAC6.indd  61 11/6/57  11:33

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๖๒

“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 (๒) การสรรหาและผลิตบุคลากร เนื่องจากขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรบางสวนสําเร็จ
การศึกษาอบรมจากโรงเรียนเตรียมทหาร และสงไปอบรมตอในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งมีหลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะกึ่งทหารที่เนนฝกความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีระหวาง
กองทัพและตํารวจ ดังนั้น จึงไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่ประชาชนคาดหวังวาตํารวจ
จะตองมีความเปนวิชาชีพ มีความใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน รวมทั้งเปนผูใหบริการที่ดี 
   สวนขาราชการตํารวจชั้นประทวนซึ่งเปนบุคลากรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปน
ผูบังคับใชกฎหมายเพ่ือปกปองคุมครองประชาชน อันเปนสวนสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการยุติธรรม 
แตปรากฏวาขาราชการตํารวจช้ันประทวนสําเร็จการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และ
ผานการศึกษาอบรมจากศูนยอบรมตํารวจเทานั้น ดังนั้น จึงอาจจะไมสอดคลองกับภารกิจ
 (๓) การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติประสบปญหาขอขัดของ
ในดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากมีจํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรมและพัฒนาบุคลากรตํารวจ
จํากัดและไมทั่วถึง รวมทั้งการพฒันาบุคลากรในปจจุบันยังมุงใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อให
มคีณุสมบัตติามขอกาํหนดท่ีเปนเง่ือนไขวาดวยการแตงตัง้ในตําแหนงสารวัตร ผูกาํกับ หรอืผูบงัคบัการ 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวมีลักษณะเปนการอบรมดานการบริหารงานทั่วไป มิไดใหความรูในสายงานและ
สายวิชาชีพที่ชัดเจน สวนหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาชีพเพื่อเพ่ิมทักษะหรือความชํานาญก็ยัง
ไมครอบคลุมทุกสายงาน และมีขอจํากัดเร่ืองงบประมาณและการบริหารจัดการท่ีสงผลใหไมสามารถ
จดัฝกอบรมเพือ่พฒันาขาราชการตาํรวจไดอยางทัว่ถงึในทกุ ๆ  ภมูภิาค ทาํใหขาราชการตาํรวจไมไดรบั
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

 ประการที ่๖ ปญหาเกีย่วกบัดานระบบสวสัดิการและคาตอบแทน เน่ืองจากคาตอบแทนท่ีตาํรวจ
ไดรับในปจจุบันเปนอัตราที่เทากับขาราชการพลเรือนในระดับเทียบเทา แตอยางไรก็ตาม ขาราชการ
ตํารวจชั้นผูนอยซึ่งเปนกําลังพลสวนใหญขององคกรที่ตองลําบากตรากตรําในการทํางานและเสี่ยงภัย 
ตองพบกับคาตอบแทนท่ีไมสมดุลกับงาน อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ตํ่า เงินคาครองชีพที่ไมพอใชจาย 
และสวัสดิการท่ีไดรับไมเพียงพอ ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อันกอใหเกิดความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรมและความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจหนาท่ีในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

 ประการสดุทาย ปญหาเกีย่วกบัความเจรญิกาวหนาของตาํรวจชัน้ประทวน เนือ่งจากปจจบุนั
มีขาราชการตํารวจชั้นประทวนจํานวนมากที่ศึกษาตอจนมีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท และมีประสบการณหรือความรูสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทัดเทียมขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร แตระบบการเล่ือนระดับของขาราชการตํารวจช้ันประทวนกระทําโดยการสอบแขงขัน
ซึง่มอีตัราการเปดสอบนอยมาก และมรีะยะเวลาไมแนนอน ดงัน้ัน จงึทาํใหขาราชการตาํรวจชัน้ประทวน
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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 ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
ปฏรูิปกฎหมายและอดีตอัยการสูงสดุ ไดแสดงความคดิเหน็วา 
 สําหรับ “องคกรอัยการ” ซึ่งถือไดวาเปน “องคกร
ก่ึงตุลาการ” (Quasi-Judicial) ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการพจิารณา
กลัน่กรองคดีทีไ่ดรับสํานวนจากพนักงานสอบสวนอยางถี่ถวน
และละเอียดรอบคอบ โดยในประเทศที่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามีประสิทธิภาพและเขมแข็ง เมือ่พนักงานอัยการ
มีคําสัง่ฟองคดีใดตอศาลแลว โอกาสที่ศาลจะพิพากษาลงโทษ
จําเลยตามหลักฐานทีพ่นักงานอัยการเสนอนั้นมีสูงมาก เชน ประเทศญี่ปุน มีสถิติถึงรอยละ ๙๙.๖๑ 
หมายความวา หากพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล ๑๐๐ คดี โอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟอง
มีเพียงไมถึง ๑ คดีเทานัน้ ซึ่งนับเปนสถิติทีสู่งมาก อันแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน
ของเจาพนักงานในชั้นกอนฟองไดเปนอยางดี เมื่อเปนเชนนี้ หากพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองคดีใด 
จาํเลยยอมรูตัววาโอกาสท่ีศาลจะพพิากษาลงโทษตนน้ันมสีงูมาก จําเลยก็อาจใหการรบัสารภาพเพื่อให
ศาลลดโทษ ซึง่จะทําใหการดําเนินกระบวนการในชัน้พจิารณาคดใีชระยะเวลาสัน้ลง และลดปรมิาณคดี
ท่ีจะขึ้นสูศาลอทุธรณและศาลฎกีา รวมทั้งลดปญหาคดคีางอยูในศาลไดอยางชดัเจนและเปนรปูธรรมดวย 
 อยางไรก็ตาม การที ่พนักงานอัยการจะสามารถสั ่งคดีไดอยางมีประสิทธิภาพดังกลาว 
จึงมคีวามจาํเปนอยางยิ่งที่พนักงานอยัการจะตองมอีาํนาจลงไปรวมสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนดวย 
ดังนั้น จึงมขีอเสนอใหพนกังานอัยการเขารวมสอบสวนเพือ่ใหคําแนะนําเกีย่วกับการวางรูปคดี 
ตั้งขอกลาวหา รวบรวมพยานหลักฐาน และในบางกรณีอาจเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนดวย 
โดยเฉพาะคดีทีม่ ีอัตราโทษสูงหรือมีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับผู ตองหา เชน เปนผู มีอิทธิพลหรือ
เปนคดีอุกฉกรรจและอยูในความสนใจของประชาชน ซึ่งตองอาศัยความรอบคอบในการทําสํานวน
ทั้งทางขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เปนตน
 นอกจากนี ้ในการขอหมายจบั หมายคน และหมายขงัของพนกังานสอบสวน บางกรณสีมควรให
พนักงานอยัการไดพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรองเสยีกอนท่ีจะย่ืนตอศาลดวย ทัง้นี ้เพือ่ใหการรวบรวม
พยานหลักฐานในการขอออกหมายคน หมายจบั หรอืการตั้งขอกลาวหาในกรณสีาํคญัไดรบัการกล่ันกรอง
เสียกอน สวนการขอหมายขังหรือการฝากขังในชั้นสอบสวนนั้น กฎหมายไมไดบัญญัติใหตองมี
ตัวผูตองหาไวในความควบคมุในระหวางทาํการสอบสวน แตในทางปฏบิตัพินักงานสอบสวนมกัตองการ
นาํตวัผูตองหามาไวในอาํนาจรฐัตัง้แตเริม่ตนการสอบสวน โดยเหตผุลทีข่ออนมุตัศิาลเพือ่ออกหมายขงั
ผูตองหานั้น มักอางวา “เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น” หรือ “มีความจําเปนตองสอบสวนพยานบุคคล
อีกหลายปาก” ซึ่งไมใชเหตุผลตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหมีการเรงรัดการสอบสวนอยางจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ พนักงานอัยการซึ่งจะตองรับสํานวนตอจากพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งคดีจึงสมควร
เขามากาํกบัดแูลในกรณท่ีีมีการขอฝากขงัดวย เพื่อตรวจสอบวามเีหตจํุาเปนในการสอบสวนพยานหลักฐาน
ตามที่อางหรอืไม หากไมมีเหตุจาํเปนท่ีจะตองเอาตวัผูตองหาไวในอาํนาจศาลอกีตอไป พนักงานอยัการ
อาจยืน่คํารองตอศาลขอใหยุติการฝากขังได ทัง้นี้เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
มิใหถูกควบคุมเกินความจําเปน 

่
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 ดวยเหตุนี้ เมื่อในทางปฏิบัติสามารถยกระดับมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมโดยรวมได
ดวยบทบาทของพนักงานอัยการ เพราะภารกิจที่สามารถทํางานในเชิงรุกไดคลองตัวมากกวาองคกร
ตลุาการแลว ดังนั้น จึงสมควรใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลและเสริม
ประสทิธิภาพใหแกงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึง่หากมาตรฐานการสอบสวนไดรับการพัฒนาสงูข้ึน 
กระบวนการยุตธิรรมช้ันกอนฟองกย็อมจะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเมือ่ความจรงิแหงคดถีกูคนหา
ไดตัง้แตชัน้ตน ซึง่เปนระยะเวลาหลังเกิดเหตุไมนาน พยานหลักฐานตาง ๆ  ทัง้พยานบุคคล พยานเอกสาร 
และพยานวัตถุจึงยังสดใหมไมถูกบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน จึงยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการคนหาความจริงในช้ันหลังฟองหรือชัน้การพิจารณาของศาลใหมมีาตรฐานท่ีสงูขึน้ตามไปอีกดวย 

   

   ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไดแสดงความคิดเห็นวา 
   จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น กับกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยที่ผานมา อาทิ ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของ
กระบวนการยตุธิรรมทีข่าดเปาหมายและทิศทางในการพฒันา 
ขาดความรวมมือกนั และขาดการบริหารจัดการปญหาเก่ียวกับ
ระบบการดําเนนิคดีอาญาท่ีมีการนําคดีเขาสูระบบยุตธิรรมมาก
เกนิสมควร และขาดระบบการตรวจสอบทีม่ปีระสิทธิภาพ และ

ปญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตัโิดยไมชอบจากบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมอนัเปนการลวงละเมดิสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชน รวมทัง้ปญหาเก่ียวกบัแนวคิดและมุมมองในการบริหารงานยุตธิรรมท่ีไมเหมาะสม 
เปนตน ดังนั้น ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงมีความจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศน
ในการบริหารงานยุติธรรมเสียใหมใหทันสมัย เหมาะสม และเปนที่พึงประสงคของสังคมไทย ดังนั้น 
จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนด “ยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”๑๐ ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมประกอบดวยองคกรหลายหนวยงานท่ีเขามาทํางานรวมกัน
เพือ่บรรลเุปาหมายในการอาํนวยความยตุธิรรม ซึง่การทาํงานในลกัษณะเชนนีห้ากระบบบรหิารจดัการ
ขาดประสิทธิภาพก็อาจจะสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของการดําเนินการ รวมทั้งเกิดปญหา
ดังเชนที่เปนอยู ดังนั้น จึงมีมาตรการในการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
 (๑)  จัดใหมีคณะกรรมการนโยบายยุติธรรมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําแผนนโยบาย
ยุติธรรมแหงชาติ และมีหนาที่ในการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ดังกลาว

 ี่ ั โ ไ 

  ๑๐กติตพิงษ กติยารักษ, ยทุธศาสตรเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย, กรงุเทพฯ : สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั.
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 (๒)  จัดโครงสรางกระทรวงยุติธรรมใหมใหเปนศูนยกลางหรือเปนองคกรหลักในการบริหารงาน
ยุตธิรรมในทกุระดบั โดยใหมีองคกรที่เก่ียวของเขามาอยูในสงักัด ยกเวนสวนที่เก่ียวของกับการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาล
 (๓)  จดัใหมีระบบขอมูลรวมของกระบวนการยติุธรรมท่ีมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากขอมูลท่ีครบถวน
และถูกตอง เปนสิ่งที่สําคัญมากตอระบบบริหารงานยุติธรรม ทั้งในสวนของการวางนโยบาย และการ
ปฏบัิตงิานของหนวยงานในกระบวนการยุตธิรรม ซึ่งตองมกีารรวมมอืและประสานงานกันในทกุระดบัช้ัน 
เพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลเขาเปนระบบเดียวกัน
 (๔)  จัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงใหกับงานดานยุติธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ปรับปรุงระบบการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เนื่องจากระบบการดําเนินคดีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จของ
กระบวนการยตุธิรรม โดยมาตรการในการปรับปรงุระบบการดาํเนินคดใีหมีประสทิธภิาพเพิ่มขึ้น ไดแก
 (๑)  สงเสริมใหมมีาตรการในการลดปริมาณคดีทีจ่ะเขาสูระบบงานยุติธรรม เชน ลดการนําเอา
มาตรการทางอาญามาใชในเรื่องท่ีไมจาํเปน โดยใชมาตรการอื่น ๆ  ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง 
หรือการปรับทางปกครอง เปนตน สงเสริมใหนําเอามาตรการปองกันอาชญากรรมมาใชอยางจริงจัง 
และสงเสรมิใหมีมาตรการที่เปนทางเลอืกในการยตุขิอขดัแยง เชน การไกลเกลี่ยและประนอมขอพพิาท 
เปนตน
 (๒)  สงเสรมิใหนํามาตรการในการกล่ันกรองคดกีอนเขาสูระบบศาล เน่ืองจากคดท่ีีเขามาสูระบบ
งานยุติธรรมมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายกัน คือ พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนพรอมความเห็นการสั่งคดีมาสูพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสํานวน
และพยานหลักฐาน ถามีพยานหลักฐานพอฟองก็จะฟองคดีไปสูศาล กระบวนการในการดําเนินคดี
เกือบทัง้หมดจึงตองไปยุติลงทีศ่าล ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล ทั้ง ๆ ทีค่ดีบางประเภทสามารถใช
มาตรการอื่น ๆ ในการดําเนินการไดดีกวา โดยเฉพาะในเรื่องความผิดเล็กนอย หรือความผิดที่กระทํา
โดยประมาท หรือผูกระทําเปนเด็กหรือบุคคลในครอบครัว เปนตน ดังนั้น จึงอาจกําหนดใหพนักงาน
อัยการใชดุลพินิจสัง่ไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื ่อนไขใหผูกระทําผิดตองดําเนินการบางอยาง 
เชน ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนสาธารณะ เขารับการฝกอบรมหรือบําบัดรักษา ชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย และมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ เปนตน
 (๓)  ปรบัปรงุใหการสอบสวนคดอีาญามหีนวยงานท่ีเปนกลางและอสิระ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญ
พเิศษในเรื่องนั้น ๆ  เขาไปชวยกนัดแูล ทัง้นี ้เพื่อเปนหลกัประกนัของความถกูตอง ชอบธรรม และเสรมิ
ประสิทธิภาพของการสอบสวนใหมากยิ่งขึ้น 
 (๔)  พัฒนางานดานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ เปนอิสระ และมีความเปนกลาง ทั้งนี้เพื่อ
ใหงานดานนิติเวชและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานมปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนทีน่าเชือ่ถือ
มากยิ่งขึ้น
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 (๕)  ปรบัปรงุระบบสหวิชาชีพในการดาํเนนิคดอีาญาทีเ่กีย่วของกบัเด็กและสตรีใหมปีระสิทธภิาพ
มากย่ิงขึ้น เชน ตองมีแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห เขามารวมกับพนักงานสอบสวน
ในการสอบสวน ตลอดจนรวมมือในการพิจารณาคดีอยางจริงจัง
 (๖)  สงเสริมความเขมแข็งของศาลชั้นตน และจํากัดคดีที่จะขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูงลง
ใหเหลือเทาที่จําเปนหรือเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทาน้ัน โดยพัฒนาใหศาลชั้นตนประกอบดวย
ผูพพิากษาซึง่มคีวามรูและประสบการณเปนทีย่อมรบัของสาธารณชน ใหมกีารนัง่พจิารณาครบองคคณะ 
และใหศาลมสีวนรวมในการคนหาความจรงิมากขึน้ รวมทัง้ใหมรีะบบการสบืพยานและบนัทกึคาํพยาน
ที่มีประสิทธิภาพ เปนตน เมื่อศาลชั้นตนมีประสิทธิภาพและเปนที่นาเชื่อถือก็จะชวยลดการอุทธรณคดี
สูศาลสูงลง ทําใหศาลสูงมีเวลาที่จะพิจารณาคดีดวยความรอบคอบถี่ถวนมากขึ้น และยังจะชวยเรงรัด
การดําเนินคดีใหรวดเร็วขึ้นอีกดวย
 (๗)  จดัระบบการใหความชวยเหลอืทางกฎหมายในคดอีาญาใหมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ โดยรฐัจะตอง
จดัสรรงบประมาณใหเพยีงพอในการมอบหมายใหสภาทนายความดาํเนินการ หรอืเพือ่จัดตัง้สาํนักงาน
เพื่อชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 (๘)  จัดใหมีระบบการขอและการใหความรวมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
เรื่องการสงผูรายขามแดน ความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา หรือการแลกเปล่ียนนักโทษ 
โดยจะตองปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการในการขอและรับความชวยเหลือใหมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และใหมีองคกรกลางในการประสานงานโดยไมตองผานวิธีทางการทูตซึ่งมีขั้นตอนมาก
ทําใหลาชาไมทันตอเหตุการณ

 ยุทธศาสตรที่ ๓ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใหมีความหลากหลาย และ
มีประสิทธิภาพในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดมากขึ้น
 โดยท่ีเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญประการหน่ึง
คือ ประสิทธิภาพในการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ซึ่งประเทศไทยมีขอบงชี้หลายประการ
วากาํลงัอยูในภาวะวกิฤต โดยเฉพาะปรมิาณผูถกูคมุขงัในเรอืนจาํ และเดก็และเยาวชนซึง่ถกูควบคมุอยู
ในสถานพินจิและคุมครองเด็ก ซึง่มจีาํนวนเกินกวาทีจ่ะสามารถรองรับได สงผลใหเกดิการแออัดยดัเยียด
และเปนอุปสรรคตอการอบรมแกไขผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองดีกลับสูสังคม อันสงผลตอกระบวนการ
ยตุธิรรมทัง้หมด ดงันัน้จงึเหน็ควรใหมมีาตรการในการปรบัปรงุระบบการปฏบิตัติอผูกระทาํความผดิดงันี้
 (๑)  พฒันามาตรการในการปฏิบตัติอผูกระทาํผดิอ่ืนทีเ่หมาะสมมาใชแทนโทษจําคกุ เชน การนาํ
โทษปรับและโทษริบทรัพยที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทความผิดมาใชเพิ่มขึ้น การนํามาตรการ
การคุมประพฤติมาใชในชั้นกอนการพิจารณาคดีโดยศาลและในระหวางรอการลงอาญาหลังจากศาล
มีคําพิพากษาแลว หรือการควบคุมอยูในสถานที่อยูของผูกระทําความผิด เปนตน
 (๒)  ลดปริมาณผูที่ถูกควบคุมในเรือนจําที่ไมสมควรใหนอยลง โดยกลุมที่สมควรตองมีการลดลง
ใหมากทีส่ดุคอื กลุมผูถกูกลาวหาทีศ่าลยงัไมไดพพิากษาถงึทีส่ดุ แตถกูควบคมุอยูระหวางการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี ซึ่งกลุมนี้เปนผูที่กฎหมายสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จึงไมสมควรปฏิบัติตอเขา

57-74-MAC6.indd   66 11/6/57   11:33



พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๖๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

เหมือนกับนักโทษเด็ดขาด กลุมตอมาคือผูเสพยาเสพติด ซึ่งเปนผูที่ตองการบําบัดรักษาจึงไมควรใหอยู
ในเรือนจาํ และกลุมสุดทายคอื ผูที่ตองโทษจาํคกุระยะสั้น ซึ่งเปนผูกระทาํความผดิโดยประมาท ดงันั้น 
จึงควรมีวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเหลานี้ดวยวิธีอืน่ทีเ่หมาะสมกวา อันจะชวยใหระบบเรือนจํา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 (๓)  สงเสริมมาตรการในการชวยผูตองโทษใหกลับเขาสูสังคมใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูตองโทษ
ทีอ่ยูในเรือนจํามีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อสามารถใชชีวิตหลังจากพนโทษแลว
ไดอยางปกต ิดงัน้ัน จงึตองมีมาตรการท่ีจะชวยใหเขากลบัเขาสูสงัคมท่ีมีประสทิธภิาพ ซึ่งจะเปนเครื่องวดั
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมได
 (๔)  สงเสริมใหนํามาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชสถานควบคุมมาใช เชน 
การเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม หรือการกลั่นกรองคดีกอนถึงศาล เปนตน

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการตรวจสอบและคุมครองสิทธิ
 เนือ่งจากการมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและการคุมครองสิทธิของบุคคลที่เขามา
เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นจะเปนหลักประกันใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินภารกิจได
อยางเที่ยงธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ หรือใชอํานาจโดยมิชอบ ทัง้นี้โดยมีมาตรการในการดําเนินการ
ดังนี้
 (๑)  จัดระบบใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบถวงดุลการทํางานซึ่งกันและกัน 
เชน การใหศาลเปนผูอนุมัตกิารออกหมายจบั หมายคน การเพิ่มบทบาททนายความใหเขารวมระหวาง
การสอบสวนผูตองหา การใหศาลตองนั่งพิจารณาครบองคคณะ และการใหพนักงานอัยการมีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของตํารวจมากขึ้น เปนตน
 (๒)  สรางระบบความรับผิดชอบที่เหมาะสม เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม มีลักษณะพิเศษที่ตองมีความเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูที่มีสวนไดเสียใด ๆ 
แตอยางไรกต็าม ความเปนอิสระดงักลาวจะตองอยูภายใตระบบความรับผดิชอบที่เหมาะสมตามครรลอง
ของระบอบประชาธปิไตย ท้ังน้ีเพื่อเปนหลกัประกนัความเปนกลางของการทํางานโดยมิใหเกดิการครอบงาํ
กันเองภายในองคกรหรือการแทรกแซงจากภายนอก 
 (๓)  สรางความโปรงใสในกระบวนการทาํงาน เน่ืองจากความโปรงใสเปนหลกัประกันสาํคัญท่ีจะ
ทําใหการทํางานของบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมท่ีตองเก่ียวของกบัการใชอาํนาจท่ีกระทบตอสทิธิ
เสรภีาพหรอืใชดลุพนิจิท่ีกระทบตอประโยชนไดเสยีของบคุคลเปนไปดวยความถกูตอง มิใชดวยอาํเภอใจ 
ซึ่งการสรางความโปรงใสอาจกระทําไดโดยการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการปฏบิตัหินาท่ี หรอืการกาํหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติตอผูเสยีหาย พยาน และผูถูกกลาวหา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
อยางชัดเจน เปนตน
 (๔)  พฒันากลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหมบีทบาทและศกัยภาพมากยิ่งขึ้น โดยรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีองคกรอิสระที ่มีบทบาทในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐหลายองคกร เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และวุฒิสภา เปนตน จึงสมควรทีม่ี
การวางมาตรการเพื่อใหองคกรเหลานี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
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 (๕)  สงเสริมใหสือ่มวลชนและประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการยุตธิรรมมากย่ิงขึน้ 
ซึง่อาจทาํไดดวยการเปดชองทางใหประชาชนมสีทิธริบัทราบขอมลูขาวสารของทางราชการ หรอืรองเรยีน
ปญหาขอทกุขรอนไดโดยสะดวกมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สงเสรมิศกัยภาพของสือ่มวลชนในการทาํรายงานขาว
แบบเจาะลึกถึงพฤติกรรมที่ไมถูกตองในกระบวนการยุติธรรม เปนตน  
 (๖)  จัดใหมาตรการและการดําเนินการในการคุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ
ในคดอีาญาใหมกีารดาํเนนิการอยางจรงิจังในทกุขัน้ตอน เพราะนอกจากจะเปนการคุมครองสทิธมินษุยชน
ขัน้พืน้ฐานแลว ยงัชวยใหกระบวนการยุตธิรรมเกิดความนาเชือ่ถอือกีดวย เชน กอนจับตองมีการแจงขอหา
และสิทธขิองผูตองหา ตองไมควบคุมผูตองหาไวโดยไมจาํเปน ไมควรเรียกหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว
สูงเกินไป และควรพัฒนาวิธีการอ่ืนในการปลอยช่ัวคราวโดยไมตองใชหลักประกัน ควรมีการจัดหา
ทนายความท่ีมีประสิทธิภาพเขารวมในการสอบสวนและชวยเหลือผูตองหาในระหวางที่ถูกสอบสวน
ดําเนินคดีในชั้นศาล เปนตน
 (๗)  จัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกองทุนท่ีเพียงพอในการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายจากอาชญากรรม และผูบริสุทธิ์ที่ไดรับผลรายจากกระบวนการยุติธรรม
 (๘)  จัดใหมีระบบในการคุมครองพยานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในคดีที่เก่ียวของกับผูมีอิทธิพล 
หรือองคกรอาชญากรรม

 ยทุธศาสตรที ่๕ ปฏริปูทศันคต ิจติสาํนกึ และเสรมิสรางศกัยภาพของบคุลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีแนวทางและมาตรการดังตอไปนี้
 (๑)  ปฏิรูประบบการศึกษานิติศาสตร 
 (๒)  ปรบัปรงุมาตรฐานการคดัเลอืกบคุคลใหดาํรงตาํแหนงในกระบวนการยตุธิรรมหรอืตําแหนง
ที่สนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรมในทางที่สงเสริมความสํานึกในคุณคาของตําแหนงหนาที่
ทีจ่ะตองรบัผิดชอบตอสงัคม เน่ืองจากการคัดเลอืกบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรมในปจจุบนัจะคาํนงึถงึ
ความสามารถในทางวิชาการเปนหลกั โดยพจิารณาดานคณุธรรมคอนขางนอย ดงัน้ันจงึควรตองปรบัปรงุ
กระบวนการคัดเลือกในสวนนี้ อาทิ กําหนดอายุของผูที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรืออัยการใหสูงข้ึน 
เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการทํางาน อันแสดงถึงทัศนคติไดมากขึ้นหรือระบบยุติธรรมใหบุคคล
ซึ่งมีความสามารถและมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับใหสามารถเขามาทําหนาที่ได
 (๓)  จดัใหมกีารฝกอบรมรวมกนัระหวางบคุลากรในกระบวนยุตธิรรมทกุหนวยงานในเชงิจติวทิยา 
เพื่อใหมีการหลอหลอมทัศนคติ และในเชิงพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่รวมกันในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดวย
 (๔)  สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจําเปนนอกเหนือจากดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหเพียงพอ เชน งานดาน
นิติวิทยาศาสตร ดานการตรวจสอบบัญชี ดายจิตวิทยาและดานสังคมสงเคราะห เปนตน
 (๕)  ปรบัปรงุเงนิเดือน คาตอบแทน และสวสัดกิารของบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม โดยคาํนงึ
ถึงความเหมาะสมใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเพียงพอ
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 ยุทธศาสตรที่ ๖ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรม
 การทีก่ระบวนการยุติธรรมถูกมองวาเปนกระบวนการของรัฐโดยเฉพาะ โดยมีการแบงแยก
อยางชัดเจนจากชุมชนและภาคประชาสังคม เปนสาเหตุสําคัญทีท่ําใหกระบวนการยุติธรรมไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน ทั้ง ๆ ที่ความรวมมือจากประชาชนเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ
ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
 (๑)  เปดโอกาสและเสรมิสรางบทบาทใหชมุชนและประชาสงัคมเขามามสีวนรวมในการดาํเนนิงาน
ของกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน
 (๒)  สงเสริมใหมีการรวมตัวกันของชุมชนและประชาสังคมในการสรางเครือขายเพื่อดําเนิน
กจิกรรมที่เกี่ยวของกบักระบวนการยตุธิรรม รวมท้ังสงเสรมิใหมกีารจัดตั้งกองทุนหรอืมลูนิธริวมภาครฐั
และเอกชนเพื่อสงเสริมกิจกรรมเหลานี้ เชน การรวมตัวกันเปนอาสาสมัครในการปองกันอาชญากรรม 
การชวยระงับและไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการกระทําผิดเล็กนอย การชวยชี้เบาะแสและชวยสงเสริม
การดําเนินการใหรัฐ การดูแลและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดหรือผูเสียหายในชุมชนโดยชุมชน
ดําเนินการเอง เปนตน
 (๓)  สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายใหมากขึ้น
 (๔)  ใหความคุมครอง อํานวยความสะดวก ใหคาตอบแทนที่เหมาะสม และยกยองใหเกียรตพิยาน
และผูที่มีสวนเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทัง้นี้เพื่อใหไดรับความรวมมือจากประชาชน
ผูเห็นเหตุการณที่จะมาใหการเปนพยานดวยความเต็มใจ
 (๕)  รณรงคใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาทีต่ามกฎหมาย และตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการยุติธรรมในฐานะเปนกลไกหลักในการผดุงไวซึ่งหลักนิติธรรมอยางจริงจัง

 ยทุธศาสตรที่ ๗ พัฒนามาตรการทางกฎหมายและเสรมิสรางองคความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้โดยมีมาตรการดังนี้
 (๑)  จดัใหมีมาตรการทางกฎหมายใหม ๆ  ท่ีทันสมยั เพื่อใชในการปองกนัและปราบปรามการกระทาํ
ความผิดลักษณะใหม ๆ หรือความผิดที่มีความซับซอน อาทิ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม เปนตน โดยใหมีกฎหมาย
ทีส่ามารถจะนําผูบงการทีอ่ยูเบือ้งหลังมาลงโทษ กฎหมายเกีย่วกับการริบทรัพยสินและผลกําไร
จากอาชญากรรม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟงโทรศัพทและเทคนิคการสืบสวนใหม ๆ ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เปนตน
 (๒)  สงเสริมใหมีการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใหมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา
ใหมีการเรียนการสอนดานการบริหารงานยุติธรรมใหมากขึ้นในสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสงเสริม
ใหสถาบันการศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับดานนี้
 (๓)  จดัตั้งสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันากระบวนการยตุธิรรมที่เปนหนวยงานกลาง มีความเปนอสิระ 
เชื่อถือได และมีงบประมาณของตนเองที่เพียงพอ
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 อนึ่ง ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การรณรงคใหทุกฝายเห็นความสําคัญของหลักนิติธรรม
และความจําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสงเสริมหลักนิติธรรมอยางจริงจังนั้น 
ถือเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหแนวทางที่ไดเสนอมาในยุทธศาสตรทั้ง ๗ ประการดังกลาวสามารถ
เปนจริงได อันสงผลใหความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประสบความสําเร็จ  

   

   นายภทัรศักดิ ์วรรณแสง เลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรม 
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาของกระบวนการยุตธิรรมวา
   สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญ
ซึ่งจะตองมกีารปฏริปูหรอืไดรบัการแกไขอยางจรงิจังจากผูมหีนาที่
ที่เกี่ยวของนั้นไดแกสภาพปญหาและอุปสรรคในประการ
ดังตอไปนี้

 ประการแรก ปญหาเก่ียวกับความโปรงใส เน่ืองจากการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม
ยงัขาดการตรวจสอบถวงดลุอยางเพียงพอเหมาะสม รวมทัง้ยงัขาดการตรวจสอบจากองคกรประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิง่กระบวนการของทนายความ เจาพนกังานตาํรวจ รวมทัง้พนกังานอยัการ ซึง่ผูตองหา
มีโอกาสในการตรวจสอบการทํางานขององคกรดังกลาวไดนอยมาก
 ประการที่ ๒  ปญหาเก่ียวกับการถูกแทรกแซง โดยการทํางานในแตละขัน้ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมอาจเกิดการแทรกแซงทางการเมือง หรือการครอบงําจากภายในองคกรมากเกินไปจนทําให
การทํางานของกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไปได
 ประการที่ ๓  ปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ
โดยไมชอบจากบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมอนัเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมนัน้ ปรากฏใหเหน็
อยางชดัเจนจากกรณีทีเ่จาหนาทีต่าํรวจเรียกหรือรบัสนิบน หรอืการใชเสนสายของผูมอีทิธพิลเพ่ือจงูใจ
ใหผูปฏิบัติหนาที่ใชดุลพินิจโดยไมเที่ยงธรรม ทําหนาที่ลาชา และการฉอราษฎรบังหลวง
 ประการท่ี ๔  ปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบการใชอาํนาจ การขาดการตรวจสอบถวงดลุทีเ่หมาะสม
และขาดการมีสวนรวมของประชาชน โดยปลอยใหองคกรหรือหนวยงานของรัฐใชอาํนาจท่ีมตีามกฎหมาย
ไปโดยลําพัง ไดสงผลใหเกิดปญหาสะสมขึ้นอยางมากมายในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการ
ยตุธิรรมนัน้ไมใชเรือ่งของการใชอาํนาจของหนวยงานของรฐัเทานัน้ หากแตเปนการอาํนวยความยตุธิรรม
ใหแกประชาชนและรกัษาไวซึง่ความสงบเรยีบรอยของสงัคมโดยการควบคมุอาชญากรรม ในขณะเดยีวกนั
ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวย ดังนั้น
จึงตองมีระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประการท่ี ๕  ปญหาเก่ียวกับเร่ืองคาใชจายในการดําเนินคดี โดยเฉพาะการพิจารณาปลอย
ชัว่คราวนัน้ ไมควรใหความสาํคญักบัจาํนวนทนุทรพัยทีจ่ะนาํมาเปนหลกัประกนั เพราะจะทาํใหผูยากจน
ซึง่ถกูดําเนินคดีไมมโีอกาสไดรบัอสิรภาพในระหวางถูกดาํเนินคดี ทัง้นีเ้พราะวัตถปุระสงคของการเรียก
หลกัประกนัหรอืหลกัทรพัยในการปลอยชัว่คราวนัน้ แทจรงิไมไดอยูทีร่ฐัตองการหารายไดจากการบงัคบัคดี
กบันายประกนั แตเพือ่เปนหลักประกนัเพือ่มใิหจาํเลยหลบหนีระหวางไดรบัการปลอยชัว่คราวเทาน้ัน

่
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 ประการที่ ๖ ปญหาเกี่ยวกบัการใชกฎหมายเปนเครื่องมอืไปในทางท่ีไมชอบ โดยจะพจิารณา
เห็นไดวาทุกวันนี้มีการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในทางการเมือง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยไมชอบ 
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงดานตาง ๆ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 ประการที ่๗ ปญหาเกี่ยวกับการถูกวิพากษวิจารณวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน
โดยผูท่ีเกี่ยวของจาํเปนตองนําขอมูลท่ีถกูวพิากษวจิารณมาตรวจสอบเพื่อพจิารณาวาเปนความจริงหรอืไม 
เพราะหากไมเปนความจริงแลวก็จะตองชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงใหทราบอยางชัดเจน ไมใชปลอยใหมี
การวพิากษวิจารณกนัโดยทัว่ไปเชนนี้ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานของกระบวนการยตุธิรรมถอืเปนเรื่องที่สาํคัญ
เปนอยางยิ่ง ซึ่งหากเผยแพรออกไปยังตางประเทศจนถูกมองวาเปนประเทศที่ไมมีมาตรฐานแลว 
ก็อาจจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในดานการคา การลงทุน และความรวมมือในดานตาง ๆ ได
 ประการที่ ๘ ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ปญหาดังกลาว
จะเห็นไดจากคําพูดทีม่ีการกลาววา “กระบวนการยุติธรรมทีล่าชาคือกระบวนการที่ไมยุติธรรม” 
แตอยางไรก็ตาม หากระยะเวลาในการดําเนินคดีทัง้ในชั้นการสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดีเร็วเกินไป
ก็อาจจะเปนที่เคลือบแคลงหรือสงสัยได ดังนั้น ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมจึงไมควรเรงรัด
หรือใหความสําคัญกับระยะเวลาที่สั้นเพียงเทานั้น หากแตตองคํานึงถึงความเหมาะสม รายละเอียด 
และความสําคัญของแตละคดีที่แตกตางกันดวย
 ประการที่ ๙ ปญหาเกี่ยวกับการถูกขมขูหรือคุกคามในการทําหนาที่ ปญหาดังกลาวถือเปน
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งทีส่งผลกระทบตอการทําหนาที ่ ซึ่งไมเพียงแตบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม เชน เจาหนาทีตํ่ารวจ ผูพิพากษา หรือตุลาการ จะถูกขมขูหรือคุกคามแลว บุตร คูสมรส 
รวมทั้งผูใกลชดิกบับุคคลดงักลาวยงัถกูคกุคามซ่ึงสรางความกดดนัตอกระบวนการพจิารณาพพิากษาคดี
เปนอยางยิ่ง
 ประการที ่๑๐ ปญหาเกี่ยวกบับคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม หากผูทีท่ําหนาทีต่นทางของ
กระบวนการยุติธรรมไมมีประสิทธิภาพแลว ในชั้นการพิจารณาและพิพากษาคดีซึ่งเปนปลายทาง
ของกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะผิดพลาดหรือไมเปนธรรมได ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับ
การคัดกรองบุคลากรที่จะเขามาทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
 
 รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคิดเห็นวา 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
หลายเรื่องกไ็ดรบัการแกไขมาอยางตอเน่ือง และบางเรื่องก็ไดมีการบญัญตัไิวอยางชดัเจนในรฐัธรรมนญู 
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญทีม่ีเนื้อหารับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่ง 
โดยเฉพาะในหมวด ๘ วาดวยศาลนั้น ไดกําหนดหลักการที่มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่ใชบงัคบัอยูในขณะนั้นหลายเรื่อง เชน เรื่องการจับและการคนซ่ึงเดิมเปนอํานาจของตาํรวจ 
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กไ็ดกาํหนดใหศาลเปนผูมอีาํนาจในการออกหมายจับและหมายคน
ในที่รโหฐานแตเพียงองคกรเดียว หรือเรื่องการควบคุมตัว
ผูตองหาหลังจากจับกุมแลว ซึง่เดิมกฎหมายใหอาํนาจเจาพนักงาน
ผู จับสามารถควบคุมตัวผู ถูกจับไดนานถึง ๗ วันกอนที่จะ
นาํตวัไปศาลเพ่ือไตสวนการจับและเร่ิมตนฝากขัง กไ็ดกาํหนดให
เจาพนกังานผูจบัตองนําตวัผูถกูจบัมาสงศาล ภายใน ๔๘ ชัว่โมง
เพื่อไตสวนวามีเหตุอันควรขังผูนั้นไวระหวางดําเนินคดีหรือไม 
เปนตน

 อยางไรกต็าม แมสภาพปญหาตาง ๆ  ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาจะไดรบัการแกไขมาอยาง
ตอเนื่องในระดับหนึ่งแลว แตยังมีปญหาอีกหลายประการที่ควรจะไดรับการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อให
เปนไปตามหลักสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดแกปญหาและอุปสรรคในประการดังตอไปนี้

 ประการแรก ปญหาเก่ียวกับดานบุคลากร โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของแมจะมีการพัฒนาระบบ
การทาํงานและแกไขปรบัปรงุกฎหมายใหมปีระสทิธภิาพเพยีงใดกต็าม แตหากผูทีป่ฏบิตัหินาทีไ่มเขาใจ
บทบาทและอาํนาจหนาทีใ่นการอํานวยความยตุธิรรมใหแกประชาชน และขาดจิตสาํนกึในการคุมครอง
สทิธเิสรภีาพของประชาชนท่ีเกีย่วของในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาแลว การปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรม
ก็ยอมจะไมสัมฤทธิ์ผล ดังน้ัน จึงตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญในหลักการตาง ๆ ดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อใหบุคลากรที่เขามาทําหนาที่มีคุณภาพ ก็ควรมี
ระบบคัดกรองท่ีกําหนดมาตรฐานอยางชัดเจน และเพ่ือเปนการจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ
เขามาทํางานในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ก็ควรกําหนดคาตอบแทนใหสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบันอีกดวย

 ประการท่ี ๒ ปญหาเก่ียวกับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาเกี่ยวกับหลักการในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยท่ีกําหนดใหมีรูปแบบเหมือนประเทศ
ในภาคพ้ืนยุโรปซ่ึงเปนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว (civil law) แตในทางปฏิบัติกลับมีหลักการ
เหมือนประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (common law) โดยเฉพาะบทบาท
ของผูพิพากษาที่จะตองวางเฉยในการพิจารณาคดีโดยไมมีหนาที่ในการคนหาความจริง นอกจากนี้ 
ยังมีปญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถถูกตรวจสอบไดจากสาธารณชน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับการทํางาน
ที่ไมมีเอกภาพและขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย โดยแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของตางกระทรวงมีการทํางานในลักษณะที่ตางฝายตางทํางาน
โดยไมมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน จึงทําใหกระบวนการยุติธรรมไรประสิทธิภาพ หรือ
เกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองในประการตาง ๆ ตามมา

 ไ ็   
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการที่ ๓  ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยปญหาดังกลาวเปนการใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงปญหาเกี่ยวกับระบบการสอบสวนและวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง 
และเปนธรรม รวมทั้งตองมีความถูกตองดวย โดยการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปดวย
ความถกูตองนั้น ถอืเปนความทาทายของเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานอัยการ และศาล ซึ่งเปนผูท่ีมบีทบาท
สําคญัในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะในปจจบุนัท่ีมแีรงกดดนัจากสงัคม ดงันั้น 
แนวทางหนึ่งซึ่งจะแกไขปญหาเกี่ยวกบักระบวนการยตุธิรรมดงักลาวไดคอื การกาํหนดมาตรการตาง ๆ  
เพือ่ใหความคุมครองและเปนหลกัประกนัในการทาํงานอยางถกูตองใหแกผูปฏบิตัหินาทีม่ใิหตองไดรบั
ผลกระทบ 
 นอกจากนี้ ยังตองพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อใหเทาทันกับคดีความผิดทางอาญาที่มี
ความซบัซอน และเพื่อปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบรนุแรงตอความสงบเรยีบรอย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรอืระบบเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ 
รวมทั้งความผิดที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรือองคกรอาชญากรรมอีกดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ 
ผูเขียนจงึใครขอแสดงความคดิเหน็โดยสรปุวา เม่ือพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จะพบวา ไดมีการบญัญติัรบัรองและใหความคุมครองสทิธิในกระบวนการยตุธิรรมไว
อยางครอบคลุมแทบทกุดาน อาท ิสิทธแิละเสรภีาพของบคุคลเก่ียวกับความรบัผดิทางอาญาที่หามมใิห
ลงโทษหรือเพิ่มโทษยอนหลังแกการกระทําที่มีอยูกอนบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับ 
สิทธใินการเขาถงึกระบวนการยติุธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเรว็ และท่ัวถงึ สทิธใินการไดรบัการพจิารณา
พิพากษาคดีโดยเปดเผย เทีย่งธรรม และสิทธิในการไดรับความคุ มครองและความชวยเหลือ
ทางกฎหมายท้ังทางแพงและทางอาญาจากรัฐ เปนตน ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวปรากฏอยางชัดเจน
อยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 อยางไรก็ตาม เปนทีย่อมรับกันโดยทัว่ไปวากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาน้ัน ยังมีปญหาหรอืขอบกพรองในหลาย ๆ  ประการตั้งแตในอดตี
จนกระทั่งปจจุบันจึงมีผลทําใหไมสามารถอํานวยความยุติธรรมและความเปนธรรมใหแกประชาชน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสภาพปญหาตาง ๆ ปรากฏใหเห็นในองคกรทั้งหลายที่เปน
องคาพยพหลักของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา กลาวคอื ตั้งแตชั้นการดาํเนนิการของเจาหนาท่ีตาํรวจ 
ชั้นการพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการ และชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 โดยในชั้นเจาพนักงานตํารวจ สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การที่เจาหนาที่ตํารวจ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งการสืบสวน จับกุม และดําเนินการสอบสวนเอง ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
ขาดการถวงดลุซึ่งกนัและกนั และเปนชองทางใหมีการทจุรติไดโดยงาย ดงัน้ัน จงึมีการเสนอใหเจาหนาท่ี
ตํารวจปฏบิตัหินาที่เฉพาะดานการสบืสวนและจับกุมเทาน้ัน และแยกงานสอบสวนออกมาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการยุติธรรม โดยกําหนดใหคดีอาญาแผนดินอยูในอํานาจหนาทีข่องพนักงานสอบสวน 
สวนคดีลหุโทษและคดีที่ยอมความไดใหอยูในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ นอกจากนี้ เจาหนาที่
ตํารวจยังขาดการพัฒนาความรูและศักยภาพทางวิชาการอยางตอเนื่องและเหมาะสม ดังนั้น จึงเสนอ
ใหมีสถาบนัวิชาการของตาํรวจ (Police Academy) และยกระดบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหตาํรวจ
มีความรูความสามารถในการบงัคบัใชกฎหมายและทนัตอรปูแบบอาชญากรรมที่พฒันาไปอยางรวดเรว็
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 สวนในชั้นพนักงานอัยการ สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ปญหาเชิงโครงสราง
การบรหิารงานบุคคลขององคกรอยัการซึง่เปนการรวมศนูยอาํนาจไวทีอ่ยัการสงูสดุ อนัสงผลกระทบตอ
การสัง่ฟองคดอีาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ คดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง และปญหาเกีย่วกบั
การมผีลประโยชนขัดกัน (Conflict of interest) ระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัว
ของพนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือที่ปรึกษาในรัฐวิสาหกิจ
หรอืองคกรอ่ืนของรัฐ ดงันัน้ จงึมกีารเสนอใหมอีงคกรเฉพาะกิจ (ad hoc) ขึน้ เพือ่ทาํหนาทีใ่นการพิจารณา
สัง่ฟองคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกชื่อวา “คณะกรรมการ
อยัการพิเศษ” และหามมใิหพนักงานอยัการดาํรงตาํแหนงใด ๆ ในรัฐวสิาหกิจหรอืองคกรทัง้หลายของรฐั
โดยไมมีขอยกเวน เปนตน
 สําหรับในชั้นศาล สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญา
ในระบบปจจุบันที่ศาลไมมีอํานาจในการคนหาขอเท็จจริงแหงคดีเพื่อใหชัดเจนและเปนที่ยุติ 
ทาํใหการพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญาอาจจะทําใหคูความไมไดรับความเปนธรรมตามที่ควรจะเปน 
ดงันัน้ จงึเสนอใหมกีารปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินคดีอาญา โดยกําหนดใหศาลสามารถท่ีจะรวมซักถาม
เพื่อคนหาความจริงหรือสืบพยานเพ่ิมเติมไดในกรณีที่มีขอสงสัยในขอเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม นอกจากน้ี ยังมีปญหาเกี่ยวกับความพรอมและความรอบรูในการปฏิบัติหนาที่
ของผูพพิากษาดวย ดงันัน้ จงึเสนอใหมกีารปรบัปรงุคณุสมบตัขิองผูมสีทิธิสอบผูพพิากษา โดยกาํหนดให
ตองมอีาย ุ๓๐ ปบรบิรูณขึน้ไป ทัง้นีเ้พือ่ใหมคีวามพรอมทางวยัวฒุแิละประสบการณดานตาง ๆ  มากยิง่ข้ึน 
อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาและวินิจฉัยคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญา
 ทั้งนี้ ไมวาจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามแนวทางท่ีได
เสนอแนะไวเปนประการใดก็ตาม แตหน่ึงในหลายประการท่ีผูเขยีนเห็นวาสาํคญัและจําเปนอยางย่ิงกค็อื 
การที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะไว
ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหขอบกพรองหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยไดรับการแกไขใหหมดส้ินไปอยางเปนรูปธรรม ซึ่งผูเขียนขอยกตัวอยางกรณีเปรียบเทียบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุมวา หากเราจะเปรียบเทียบ 
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เสมือนเปน “สายนํ้าสายหนึ่ง” แลว “ตนนํ้า” ของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาก็จะเริ่มตนที่ตํารวจ “กลางนํ้า” คืออัยการ “ปลายนํ้า” คือศาล สวน “ประชาชน” 
คอืผูบรโิภคน้ํา โดยมีทนายความเปนผูคอยชวยเหลอืในการดแูลรกัษาสายนํา้ตลอดสาย ดงันัน้ องคกรใน
กระบวนการยตุธิรรมทกุองคกรจงึมหีนาท่ีสาํคัญทีต่องชวยกนัคนหาความจรงิในคดอีาญาใหปรากฏ
ดวยการชวยกันกล่ันกรองส่ิงแปลกปลอมหรือของเสียออกจากสายน้ําแหงความยุติธรรมน้ี 
ทัง้นีก้เ็พือ่ใหนํา้ในแมนํา้สายนี ้มคีวามใสสะอาดและปราศจากมลพษิอนัจะเปนประโยชนตอประชาชน
ซึง่เปนเปาหมายหลกัในการอาํนวยความยตุธิรรมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบสามารถกลั่นกรองคดีอาญาที่เกิดข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแลว ความยุติธรรมก็ยอมเกิดขึ้น สังคมยอมมีความสงบสุข
เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ อันจะนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของบานเมือง
และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติสืบไป. 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญติัคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... มผีูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบญัญัตคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรฐัมนตร ี (ชดุทีม่ี

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรฐัมนตร)ี เมื่อวนัพธุท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ และไดรบัการบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

   ๒. รางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. ....  เสนอโดยนายอภชิาต ศกัดเิศรษฐ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ 
คร้ังที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

   ๓. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....  เสนอโดยนายศุภชัย ใจสมุทร  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

   ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชมุสภาผูแทนราษฎรไดพจิารณารางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูเสนอ โดยที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรได
มีมติเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป และได
ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ 

รางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 
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พรอมกนัไป โดยทีป่ระชุมไดมมีติใหตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามญั จาํนวน ๓๑ คน เพือ่พจิารณาในวาระที ่๒
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ
กาํหนดการแปรญตัติภายใน ๗ วนั นบัแตวนัถดัจากวนัทีส่ภาผูแทนราษฎรรบัหลกัการแหงรางพระราช
บัญญัติดังกลาว ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๓

  รางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. .... อยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่อง 
ขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร แตโดยเหตุที่ปรากฏวาปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎร

   อนึ่ง อยางไรก็ดีภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป
หากคณะรฐัมนตรชีดุใหมไดรองขอตอรฐัสภาภายใน ๖๐ วนั นบัแตวนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรก และ
รัฐสภามีมติเห็นชอบดวยใหพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ตอไปได 
ทางสภาผูแทนราษฎรก็จกัไดพจิารณารางพระราชบัญญตัฉิบบัน้ีตอไป แตหากคณะรฐัมนตรมีไิดรองขอ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ข. หลักการและเหตุผลประกอบ

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

 
เหตุผล

  เนือ่งจากปจจบุนัมกีารลวงละเมิดขอมลูสวนบุคคลเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะการนําขอมลู
สวนบุคคลไปแสวงหาประโยชนหรือเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูล
จนสรางความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว แมวาจะไดมีกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในบางเรื่อง แตก็ยังไมมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไป และโดยที่มาตรา 
๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการท่ัวไป 
เพือ่ใหมีมาตรการคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมชิอบจากขอมลูสวนบคุคลและการเปดเผยขอมลู
สวนบุคคลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือประวัติกิจกรรม
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บรรดาทีม่ชีือ่ของบุคคลนัน้หรือมเีลขหมาย รหัส หรือสิง่บอกลักษณะอืน่ทีท่าํใหรูตัวบุคคลนัน้ได เชน 
ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

   “ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล” หมายความวา ผูซึ่งมหีนาท่ีรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวม 
ควบคุมการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

   “เจาของขอมูลสวนบุคคล” ใหหมายความรวมถึง 
   (๑) ทายาทหรอืคูสมรสของเจาของขอมูลสวนบคุคลในกรณท่ีีเจาของขอมลูสวนบคุคลนัน้

ถึงแกความตาย 
   (๒) ผูซึ่งมีหนาทีเ่กี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
   “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล   

     “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
   “ผูอาํนวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ (รางมาตรา ๓)
  ๒) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตาม

บทบญัญติัแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามเีหตอัุนควร นายกรฐัมนตร ีโดยความเหน็ชอบของคณะ
รัฐมนตรีอาจประกาศใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรวมถึงบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของไปใช
บังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
อยางใดไวในประกาศนั้นก็ได 

      ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื ่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(รางมาตรา ๔) 

  ๓) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
    (๑) หนวยงานของรฐัท่ีอยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ 

เวนแตรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตน

ของบุคคลหรอืนิตบุิคคลน้ันเทาน้ัน โดยมิใหผูอื่นใชขอมลูสวนบคุคลนัน้ หรอืเปดเผยขอมูลสวนบคุคลน้ัน
ตอผูอื่น

    (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว
เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเทานั้น 

    การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลในลักษณะใดหรือกิจการใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
(รางมาตรา ๕)
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  ๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใชบงัคบัได (รางมาตรา ๖)
  ๕) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๕)
    ๕.๑) ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล” 

ประกอบดวย
       (๑) รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
        (๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

        (๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ๑ คน ผูแทน
หอการคาไทย ๑ คน และผูแทนสมาคมธนาคารไทย ๑ คน 

        (๔) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ซึ่งมีความรู 
ความเชีย่วชาญดานกฎหมายและดานเทคโนโลย ีดานละ ๒ คน ซึง่อยางนอยตองแตงตัง้จากภาคเอกชน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

    ใหผูอาํนวยการเปนกรรมการและเลขานกุาร และใหผูอาํนวยการแตงตัง้เจาหนาที่
ของสํานักงานไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

    การไดมาซึง่กรรมการผูทรงคณุวฒุติาม (๔) ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีาร
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด (รางมาตรา ๗)  

    ๕.๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  กาํหนดนโยบาย มาตรการ หรอืแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (๒) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
   (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตราหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
   (๔) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ ในการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
     (๕) กาํหนดหลกัเกณฑในการไดรบัใบรบัรองเพือ่มสีทิธิใชหรอืแสดงเครือ่งหมาย

รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
     (๖) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
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     (๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอตอ
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และใหประกาศรายงาน
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย

     (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย (รางมาตรา ๑๑)

    ๕.๓) คณะกรรมการอาจขอใหบุคคลทีเ่กี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถ ุ เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาเพือ่ประกอบการพิจารณาเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๑๒) 

    ๕.๔) ใหนําบทบญัญตัวิาดวยคณะกรรมการที่มีอาํนาจดาํเนนิการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
โดยอนโุลม ทัง้นี ้กรรมการผูใดมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในเรื่องที่ที่ประชมุพจิารณา ใหแจง
การมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม และหามมิใหผูนั้นเขารวม
ประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น (รางมาตรา ๑๓) 

    ๕.๕) คณะกรรมการจะแตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัขิอ ๕.๓) และขอ ๕.๔) มาใช
บังคับกับคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๔) 

    ๕.๖) ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาทีป่ฏิบัติงาน
วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

        (๑)  ประสานงานกบัสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

        (๒) ใหคําปรึกษาแกองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้

        (๓) กําหนดหลักสูตรและฝกอบรมการปฏิบัติหนาทีข่องผู ควบคุมขอมูล
สวนบุคคล ลูกจาง หรือผูรับจาง

        (๔) จัดทําบัญชีรายชือ่ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
ตามขอ ๑๐.๑)

        (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
        (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๕)
  ๖) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๔๐) 
     ๖.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบคุคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยนิยอม เวนแตบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได 
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        ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความ
ยนิยอมน้ันตองไมเปนการหลอกลวงหรือทาํใหเจาของขอมลูสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถปุระสงคดงักลาว 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

         เจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได เวนแต
มกีฎหมายหรอืสัญญาใดจาํกดัสทิธิในการเพกิถอน หรอืผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลไดทาํใหขอมลูสวนบคุคล
ไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอน
ความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น (รางมาตรา ๑๖) 

     ๖.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยมิใหขอมูล
สวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือเปลี่ยนแปลง และมีหนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลที่ใชหรือเปดเผยใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (รางมาตรา ๑๗) 

     ๖.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคทีไ่ดแจงเจาของขอมลูสวนบคุคลไวกอนหรอืขณะทีเ่กบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผย 

     
        ทั้งน้ี การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางไปจาก

วัตถุประสงคที่ไดแจงตอเจาของขอมูลสวนบุคคลจะกระทํามิได เวนแต
        (๑) ไดแจงวัตถุประสงคใหมนัน้ใหเจาของขอมลูสวนบคุคลทราบและไดรบัความ

ยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยแลว 
        (๒) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได  
        การแจงวัตถุประสงคนั้นตองแจงใหทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ดวยโดยชัดแจง (รางมาตรา ๑๘)                                                                                                                                    
     ๖.๔) การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบุคคลในกรณีดงัตอไปน้ี ใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
         (๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
         (๒) เปนไปเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการขอความยินยอม

ไมสามารถดําเนินการไดในเวลานั้น 
         (๓)  เปนไปเพือ่ประโยชนทีเ่กีย่วกบัชวีติ สขุภาพ หรอืความปลอดภยัของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล
         (๔) เปนไปเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
         (๕) เปนไปเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือสถิติและไดเก็บขอมูลสวนบุคคล

เพื่อการนั้นไวเปนความลับ ทั้งนี้ ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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         (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๑๙) 
      ๖.๕) เพื่อประโยชนในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
        ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุมครอง การเก็บรักษา วิธีจัดการลบหรือทําลายเมื่อหมด
ความจาํเปนตามวตัถปุระสงค การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลที่ถกูตอง ไมเลอืกปฏบิตั ิ
ไมผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค หรือผิดไปจากความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การจัดใหมี
มาตรฐานขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสม
กับกิจการของตนเอง หรือประมวลจริยธรรมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

          ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมดังกลาวใหรวมถึงขอกําหนดใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด สําหรับขอมูลสวนบุคคลที ่กระทําดวยคอมพิวเตอรหรือเครื ่องมืออื ่นใดดวย 
(รางมาตรา ๒๐)

     ๖.๖) เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลแลว ใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลจัดทํารายการแสดงการเกบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลู
สวนบุคคลไว ณ สถานที่ทําการ เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถขอตรวจสอบได แตมิใหนํามา
ใชบังคับกับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายในกิจการของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตามวัตถปุระสงคและวิธีการที่ไดแจงไวแกเจาของขอมูลสวนบคุคล โดยมไิดเปดเผยขอมลูสวนบคุคลนั้น
ตอผูอื่น (รางมาตรา ๒๑) 

  ๗) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
     ๗.๑) หามมใิหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลทาํการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลไมวาจาก

เจาของขอมูลสวนบคุคลหรอืจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมลูสวนบคุคลโดยตรงโดยไมไดรบัความ
ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต

          (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)   
          (๒) เปนสิง่ซึ่งไดจากการดูหรือการสังเกตการณจากการแสดง การกีฬา หรือ

กจิกรรมอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกนั เม่ือบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวมขอมูลน้ันไดปรากฏตวัหรอืเขารวมในกจิกรรมนั้น
ดวยความสมัครใจและกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปดเผยตอสาธารณะ 

         (๓) เปนสิง่จําเปนเพื่อใชประกอบการพิจารณาการตัดสินความเหมาะสมของ
บุคคลในการที่จะไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผลประโยชนอื่นในลักษณะคลายคลึงกัน 

         (๔) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม
มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น 

         (๕) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒) 
     ๗.๒) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
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           (๑) ขอมลูทีเ่กีย่วกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิาชญากรรมหรือการกระทําผดิ
หรือไดรับโทษใด ๆ ประวัติสุขภาพ แหลงกําเนิดของเชื้อชาติหรือเผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

          (๒) ขอมลูทีอ่าจเปนผลราย ทาํใหเสยีชือ่เสยีง หรอือาจกอใหเกดิความรูสกึเกีย่วกบั
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมหรอืความไมเทาเทยีมกันแกบคุคลใด ทัง้นี ้ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

         (๓) ขอมูลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
         ใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลอันมลีกัษณะตองหาม

ดังกลาวไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือในกรณีดังตอไปนี้ 
         (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)
         (๒) เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการแพทยหรือการรักษาพยาบาลบุคคลใด

และไดเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อการนั้นไวเปนความลับ 
         (๓) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๓)
     ๗.๓)  ในการเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคล ใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลแจงตอเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะที่จะดําเนินการถึงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
         (๑) ชื่อ สถานที่ทําการ และสถานภาพของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาเปน

บคุคลหรอืนติบิคุคล และเปนผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิยตามขอ ๑๐.๑) หรอืไม 
          (๒) วตัถปุระสงคของการเก็บรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกาํหนดไวใน

ขอ ๖.๓)  
         (๓) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมวาเปนขอมูลสวนบุคคล

ตามขอ ๗.๒) หรือไม 
         (๔) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
         (๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๑.๑) 
         (๖) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๔) 
  ๘) การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
     ๘.๑) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และใชขอมูลสวนบุคคล
ตามวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวม หรือมีความจําเปนอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(รางมาตรา ๒๕) 

     ๘.๒) หามมใิหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลใชขอมลูสวนบคุคลทีต่องหามมใิหเก็บรวบรวม
ตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตเปน
ขอมูลสวนบุคคลทีไ่ดรบัยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรอื (๒) หรอืมคีวามจาํเปนอืน่ตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๖) 
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     ๘.๓) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
เวนแต 

         (๑) เปดเผยตอทนายความของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดรับแตงตั ้ง
ใหวาความแทนในคดใีดคดหีน่ึงหรอืไดรบัมอบอํานาจทั่วไปใหกระทาํการแทนผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล

         (๒) เพื่อวตัถปุระสงคในการเรยีกเก็บหน้ีซ่ึงเจาของขอมูลสวนบคุคลจะตองชําระ
ใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

         (๓) เปดเผยแกหนวยงานที่มหีนาท่ีรกัษาขอมูลสวนบคุคลไวเปนประวตัศิาสตร 
         (๔) เม่ือเจาหนาท่ีของรฐัรองขอในกรณท่ีีมีเหตอัุนควรสงสยัวาขอมลูสวนบคุคลนั้น

เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศหรือกิจการระหวางประเทศ 
         (๕) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) หรือ (๒) 
         (๖) มคีวามจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
         การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอยกเวนดังกลาวขางตน ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลตองเปดเผยเฉพาะทีเ่กีย่วของกับเจาของขอมลูสวนบุคคลนัน้โดยตรงเทาทีจ่ําเปนและ
เหมาะสมแกการนั้น (รางมาตรา ๒๗) 

     ๘.๔) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีต่องหามมิให
เกบ็รวบรวมตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรบัความยนิยอมเปนหนังสอืจากเจาของขอมลูสวนบคุคล 
เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือมคีวามจําเปนอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๘)  

     ๘.๕) หามมิใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลเปดเผยขอมูลสวนบคุคลไปนอกราชอาณาจกัร
โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต 

        (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑) (๒) หรือ (๓) 
        (๒) เพื่อการดําเนินคดีนอกราชอาณาจักร 
        (๓) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม

มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น 
        (๔) เปนผลหรือการปฏิบัติตามสัญญาทีท่าํกับผูอืน่เพือ่ประโยชนของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล
        (๕) เพื่อการปองกันหรือปราบปรามการฟอกเงินหรือการกอการราย 
        (๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
        ทัง้นี ้การขอความยินยอมดงักลาว ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๙) 
     ๘.๖) หามมใิหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเปดเผยขอมลูสวนบคุคลไปยงัประเทศที่มไิด

มีบทบัญญัติในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือมีแตบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศนั้น
มีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบคุคลในสาระสาํคญัตํ่ากวาบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัน้ีิ
โดยไมไดรบัความยนิยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมลูสวนบคุคล เวนแตไดรบัยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑) 
(๒) หรือ (๓) หรือมีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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        การขอความยินยอมและการกําหนดวาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ดังกลาวมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญเรื่องใดตํ่ากวาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
โดยคาํนงึถงึมาตรการคุมครองขอมลูสวนบคุคลอนัมลีกัษณะตองหาม มาตรการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมใช 
หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถปุระสงคทีไ่ดแจงไว การเก็บรกัษาขอมลูสวนบุคคล และหลักเกณฑ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๐) 

   ๙) การเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
   ๙.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

สวนบุคคลไวไดเทาระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๗.๓) (๔) หรือเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น

       เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหรือหมดความจําเปนตามวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวมขอมลูสวนบคุคลดังกลาวแลว หรอืเจาของขอมลูสวนบคุคลเพกิถอนความยนิยอม ใหผูควบคมุ
ขอมลูสวนบุคคลจดัการลบหรอืทาํลายขอมลูสวนบคุคลน้ัน หรอืทาํใหขอมลูสวนบคุคลน้ันไมปรากฏช่ือ
หรือสิ่งบอกลักษณะท่ีทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคล ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะ
เวลาหรือหมดความจําเปน หรือไดรับการแจงการเพิกถอนความยินยอม แลวแตกรณี 

       ในกรณทีีจ่าํเปนเพือ่ประโยชนในการดาํเนินการของผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลนัน้
ทีต่องเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลดงักลาวไวเพือ่การศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลจะ
ไมจัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นก็ได แตตองมีหนังสือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเพื่อ
ขอความยินยอมเปนหนังสือ (รางมาตรา ๓๑) 

   ๙.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองจัดใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหแก
ขอมูลเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชหรือเปดเผยโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูลสวน
บุคคล หรือเพื่อปองกันการสูญหายหรือทําลาย หรือถูกเรียกดู สืบคน เชื่อมโยง ใช เปดเผย ทําสําเนา 
หรือเปล่ียนแปลงโดยไมมีสิทธิหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องดังตอไปนี้ 

      (๑) การเขาถึงและการใชงานสารสนเทศ อุปกรณ ระบบ และสถานที่ 
      (๒) การจัดใหมรีะบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพ

พรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง  

      (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
      ทัง้นี ้คณะกรรมการจะประกาศกาํหนดใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลตองจดัใหมี

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพใหแกขอมูลสวนบุคคลตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นดวยก็ได (รางมาตรา ๓๒) 
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   ๙.๓) ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
ทีอ่ยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนใหมีความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันตามที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเปนหนังสือ 

      ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูสวนบคุคลตามที่เจาของขอมลูสวนบคุคลรองขอนั้น
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นจัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงก็ได 

       ทั้งนี้ ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
รองขอ หากตองใชวธิกีารลบหรอืทําลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลดงักลาวใหม เพื่อความสะดวก
หรือโดยเหตุอืน่ทีจ่ําเปน ก็ใหใชวิธีนั ้นไดแตตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
(รางมาตรา ๓๓) 

  ๑๐) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
    ๑๐.๑) บทนิยาม 
    “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย” หมายความวา ผูควบคุม

ขอมลูสวนบคุคลซึง่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย 

    “กจิการเชิงธุรกจิหรอืการพาณชิย” หมายความวา กจิการทกุประเภทที่เปนการหา
ผลกําไรหรือรายไดอันมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๓๔) 

    ๑๐.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย นอกจากตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑทัว่ไปทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินีแ้ลว ยงัตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทีบ่ัญญัติไวใน
สวนนี้ดวย (รางมาตรา ๓๕)

    ๑๐.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองจัดใหมีขอปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบคุคลที่มมีาตรฐานไมตํ่ากวาขอปฏบิตัติามประมวล
จริยธรรมที่ประกาศกําหนดไวในขอ ๖.๕) 

          ในการขอความยนิยอมจากเจาของสวนบคุคลกอนการเก็บรวบรวม ใช หรอื
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองแจงขอปฏิบัตินั้นให
เจาของขอมูลสวนบคุคลทราบดวย เพื่อประโยชนในการพจิารณาตดัสนิใจใหความยนิยอม (รางมาตรา ๓๖)           

    ๑๐.๔) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
        (๑) จัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนการตั้งหนวย

รบัเรื่องรองเรยีนการฝาฝนหรอืไมปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรอืรบัเรื่องรองขอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน 

        (๒) จัดใหมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        (๓) ฝกอบรมลูกจางหรือผูรับจางของตนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้ 
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        (๔) รายงานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วธิกีาร และแบบท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๓๗)

    ๑๐.๕) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบลูกจางของตนทั้งหมด เพื่อไมใหกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งตองจัดทําบัตรประจําตัวลูกจางของตน
เพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๘)

    ๑๐.๖) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยวาจางผูใด
ใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแทนตน ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลเชิงธรุกิจหรือการพาณิชยตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมลูสวนบคุคลในสญัญาวาจางไมนอยกวาหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญัตนิี้
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓๙) 

    ๑๐.๗) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยเลิกกิจการ 
ใหแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เลิกกิจการ 

        การจดัการขอมลูสวนบคุคลของผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธรุกิจหรอืการ
พาณชิยทีเ่ลกิกจิการ ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด โดยคาํนงึถงึความสาํคญัหรอืคณุคา
ของขอมูลสวนบุคคลที่ควรบันทึกไวเปนประวัติศาสตรหรือคืนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

        อนึง่ การเลิกกจิการตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงการควบกิจการดวย
ในกรณีนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยที่ควบกิจการไมตองปฏิบัติตามวรรคสอง 
เวนแต วัตถุประสงคของกิจการใหมที่ควบเขากันน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ในกรณีเชนวานี้ 
ใหสาํนกังานแจงใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลเชงิธุรกจิหรอืการพาณชิยทีค่วบกจิการน้ันปฏิบตัติามขอ ๖.๓) 
(รางมาตรา ๔๐)

   ๑๑) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๓ รางมาตรา ๔๑ ถึงรางมาตรา ๔๔)
     ๑๑.๑) เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนาท่ีได

รับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได 
         (๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน
         (๓) ขอใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน
         (๔) ขอใหระงับการใชหรอืเปดเผยขอมลูสวนบุคคลท่ีเกีย่วกับตนในกรณีที่

ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง 
         (๕) ขอใหดาํเนินการลบหรอืทาํลายขอมลูสวนบคุคลทีเ่กีย่วกับตนเมือ่พน

กําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือไดเพิกถอนความยินยอม 
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         (๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลทีเ่กี่ยวกับตน ในกรณี
เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม (รางมาตรา ๔๑) 

     ๑๑.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามคําขอตามขอ ๑๑.๑) และจะ
ปฏเิสธคาํขอไดเฉพาะในกรณท่ีีการดาํเนนิการตามคาํขอตามขอ ๑๑.๑) (๑) หรอื (๒) นั้นตองเสยีคาใชจาย
มากจนเกินสมควร หรือเปนขอมูลสวนบุคคลที่สามารถปฏิเสธคําขอไดตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นตาม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

         ในกรณีทีผู่ควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธคําขอใชสทิธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล ใหผูควบคมุขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการปฏเิสธคาํขอดงักลาวพรอมดวยเหตผุล
ไวดวย และใหนําบทบัญญัตขิอ ๖.๖) มาใชบงัคบัโดยอนุโลม ทัง้นี ้รายการแสดงการปฏิเสธคาํขอใหหมายความ
รวมถึงกรณีที่อยูระหวางการโตแยงความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันของขอมูลสวนบุคคลดวย 

         เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลมีคําขอตามขอ ๑๑.๑) และเปนกรณีที่ไมอาจ
ปฏเิสธคาํขอไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลดาํเนนิการใหเปนไปตามคาํขอภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันท่ีไดรบัคาํขอ การขยายระยะเวลาดําเนินการใหเปนไปตามคาํขอ ใหกระทาํไดตามหลกัเกณฑ
ทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่จาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีคําขอเปนคนพิการ 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการใหสามารถใชสิทธิตามคําขอไดอยางเหมาะสมกับสภาพความ
พิการนั้น 

         ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลอาจเรยีกเก็บคาธรรมเนียมสาํหรบัการเขาตรวจดู 
สําหรบัสําเนาหรอืสําเนาที่ไดรบัรองความถกูตองของขอมลูสวนบคุคลได แตไมเกนิอตัราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๒) 

     ๑๑.๓) ผูใดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยฝาฝนหรือไมปฏิบตัิ
ตามพระราชบัญญัตินีห้รือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับ
ความเสียหาย ผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแต 

         (๑) ผูนั้นจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
         (๒) เปนการกระทาํตามกฎหมายหรอืตามบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญติันี้ 
         (๓) เปนการกระทาํตามคาํสั่งของเจาหนาท่ีซึ่งปฏบิตักิารตามอาํนาจหนาท่ี

ตามกฎหมาย 
         (๔) ความเสยีหายที่เกดิขึ้นนั้นเกดิจากการกระทาํหรอืละเวนการกระทาํของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง 
         คาสนิไหมทดแทนดังกลาว ใหหมายความรวมถึงคาใชจายทีเ่จาของขอมูล

สวนบคุคลไดใชจายไปตามความจาํเปนแกการปองกนัหรอืระงบัความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นดวย (รางมาตรา ๔๓) 
     ๑๑.๔) ในกรณีทีก่ารกระทําตามขอ ๑๑.๓) เกิดจากการกระทําในทางการที่จาง

ของลูกจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองรวมรับผิดกับลูกจางดวย 
และใหนํามาใชบังคับแกการกระทําของผูรับจางซึ่งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาจางใหกระทําการนั้น
แทนตนดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๔) 
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  ๑๒) การรองเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ (หมวด ๔ รางมาตรา ๔๕ ถึง
รางมาตรา ๔๘) 

    ๑๒.๑) ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลข้ึน
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

        (๑) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
        (๒) ตรวจสอบการกระทําใดๆ ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือลูกจาง

หรอืผูรบัจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับขอมลูสวนบุคคลท่ีกอใหเกดิความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล 

        (๓) ไกลเกลีย่ขอพพิาทระหวางเจาของขอมลูสวนบคุคลกับผูควบคมุขอมลู
สวนบุคคล

        (๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

        (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

        คณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลดงักลาวจะมหีลายคณะก็ไดตาม
ความเชีย่วชาญในแตละเรือ่งหรอืตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ทัง้นี ้คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม 
วาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการดาํเนนิงานอืน่ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมลู
สวนบุคคลใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติขอ ๕.๓) ขอ ๕.๔) และขอ ๕.๖) มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๕) 

     ๑๒.๒) เจ าของขอมูลสวนบุคคลที่ได รับความเสียหายมีสิทธิร องเรียนตอ
คณะกรรมการในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวน
บคุคล ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามพระราชบัญญตันิีห้รอืประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญตันิี ้ซึง่ขอมลูสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน โดยการยื่นคํารองเรียน การสงคํารองเรียนใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวน
บคุคล วธิพีจิารณาคาํรองเรยีน ระยะเวลาและการขยายระยะเวลาพจิารณาคาํรองเรยีน การตรวจสอบ 
การไกลเกลี่ย และการไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณาหรือการยุติเร่ืองรองเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ
ทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๖) 

     ๑๒.๓) ในกรณีที่เรื่องรองเรียนตามขอ ๑๒.๒) ไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนดไว หรือเปนเรื่องรองเรียนที่ระเบียบนั้นไดกําหนดไมใหรับไวพิจารณา ใหสํานักงานมีหนังสือ
แจงไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและรายงานตอคณะกรรมการ 

         เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาเร่ืองรองเรียนตาม
ขอ ๑๒.๒) หรอืตรวจสอบการกระทําใดๆ ตามขอ ๑๒.๑) (๒) แลวเช่ือไดวา เรือ่งรองเรยีนหรอืการกระทํานั้น
ไมเปนความจริง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมีคําสั่งยุติเรื่อง 
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        ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบคุคลพจิารณาหรอืตรวจสอบแลว
เชื ่อไดวา เรื ่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นเปนความจริง หรือเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรอืประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิและกอใหเกิดความเสยีหายแกเจาของขอมลู
สวนบุคคล ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดําเนินการดังตอไปนี้ 

     (๑) หากดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล
มีคําสั่งยุติเรื่อง 

     (๒) หากไมอาจดาํเนินการไกลเกลี่ยได ไมวากรณใีดกต็าม ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้ 

         (ก) สัง่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติหรือดําเนินการแกไขการกระทํา
ของตนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

         (ข) สัง่หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกระทําการทีก่อใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือใหกระทําการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

        ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมยอมดําเนินการตามคําสั่งตาม (๒) (ก) 
หรือ (ข) ใหนําบทบัญญัติเกี ่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคบัโดยอนโุลม ทัง้นี ้ในกรณท่ีีตองมกีารยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยสนิของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเพื่อบังคับตามหลักเกณฑทีกํ่าหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลเปนผูมีอาํนาจสั่งยึด อายัด หรอืขายทอดตลาด
ทรัพยสินเพื่อการนั้น (รางมาตรา ๔๗)  

     ๑๒.๔) ในกรณท่ีีมหีนังสอืไมรบัเรื่องรองเรยีนไวพจิารณาตามขอ ๑๒.๓) วรรคหนึ่ง 
หรือยุติเรื่องตามขอ ๑๒.๓) วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือแจงคําสั่งตามขอ ๑๒.๓) วรรคสาม (๒) 
ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลหรอืผูควบคมุขอมูลสวนบคุคล แลวแตกรณ ีมีสทิธอุิทธรณตอคณะกรรมการ
โดยยื่นเปนหนังสือตอสํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับหนังสือหรือคําสั่งดังกลาว 

        การเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการและวิธีพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้คาํวนิจิฉยัอทุธรณของคณะกรรมการใหถอืเปนที่สดุ 

        ใหสํานักงานมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหผูอุทธรณ
และผูซึ่งเกี่ยวของทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีมีคาํวินิจฉยัตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๘)

  ๑๓) มาตรการสงเสริม (หมวด ๕ รางมาตรา ๔๙ ถึงรางมาตรา ๕๑) 
    ๑๓.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจขอรับการสงเสริมจากสํานักงานไดในเรื่อง

การชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลหรือการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลหรือการดําเนินงานอื่นทีเ่กี่ยวของ ตลอดจนการขอรับการสงเสริมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยการยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการใหการสงเสริมจาก
สํานักงานน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด (รางมาตรา ๔๙) 
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    ๑๓.๒) ใหมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือให
ผูควบคมุขอมลูสวนบุคคลทีไ่ดรบัใบรบัรองจากสาํนักงานมสีทิธใิชหรอืแสดงเครือ่งหมายดงักลาว ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประสงคจะมีสิทธิใชหรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบคุคล ใหยืน่คาํขอรบัใบรบัรองตอสาํนักงานตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีผู่อาํนวยการประกาศกาํหนด 

        ในการพิจารณาคําขอรับใบรับรองดังกลาว ใหสํานักงานประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหความเห็นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานออกใบรับรองแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น 

        ลกัษณะและรายละเอยีดของเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน การใชหรอืการ
แสดงเครื่องหมาย วิธีการประเมินผล การตรวจสอบมาตรฐาน อัตราคาธรรมเนียมการประเมินผลหรือ
การตรวจสอบมาตรฐาน และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        ในกรณทีีค่ณะกรรมการเพกิถอนใบรบัรองของผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลใด 
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นคืนใบรับรองใหแกสํานักงานภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
เพิกถอน 

        หามมิใหผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล เวนแตเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานหรือไดรับการรับรอง
ตามขอ ๑๓.๓) (รางมาตรา ๕๐) 

    ๑๓.๓) คณะกรรมการจะประกาศยอมรับการตรวจสอบและรับรองเก่ียวกับ
มาตรฐานการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเพ่ือใหผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลท่ีไดรบัการรับรองมีสทิธใิชหรอื
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูตรวจสอบและรับรองซึ่งเปน
หนวยงานอ่ืนกไ็ด ไมวาหนวยงานน้ันจะต้ังอยูในประเทศหรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรอื
เอกชนก็ตาม ทั้งนี้ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองนั้นมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๓.๒) (รางมาตรา ๕๑)

  ๑๔) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖ รางมาตรา ๕๒ ถึงรางมาตรา ๕๙) 
     ๑๔.๑) บททั่วไป ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนติบิคุคล ใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้
ตองระวางโทษตามทีบ่ญัญตัไิวสําหรบัความผดิน้ันๆ ดวย เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดรูเหน็หรอืยนิยอม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น (รางมาตรา ๕๒)

              ๑๔.๒) โทษปรับทางปกครอง 
           (๑) ใหผูอํานวยการมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทําน้ัน และในกรณีที่เห็นสมควร ผูอํานวยการอาจมีคําเตือนใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไข
ใหถูกตองหรือเหมาะสมกอนก็ได 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

           หลักเกณฑในการพจิารณาโทษปรบัทางปกครองและคาํเตอืนใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง 
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม  (รางมาตรา ๕๓)

           (๒) ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการตามขอ ๕.๓) หรอืแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนํามาใชบงัคบัโดยอนุโลมตาม
ขอ ๕.๕) หรอืแกคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนํามาใชบงัคบัโดยอนโุลม
ตามขอ ๑๒.๑) วรรคสาม หรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมจัดทําบัตร
ประจาํตวัลูกจางของตนเพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบคุคล ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ 
๕๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๔)  

           (๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) 
ขอ ๖.๖) วรรคหนึ่ง ขอ ๗.๓) ขอ ๘.๓) ขอ ๙.๑) วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง ขอ ๙.๓) วรรคหน่ึงหรอืวรรคสาม 
หรือขอ ๑๑.๒) วรรคสอง หรือไมใชแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๖.๑) วรรคสอง 
หรือไมแจงตามขอ ๖.๑) วรรคสาม หรือขอ ๙.๑) วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดตามขอ ๖.๕) วรรคหน่ึง หรอืปฏเิสธคาํขอโดยไมเปนไปตามขอ ๑๑.๒) 
วรรคหน่ึง หรอืไมดาํเนนิการใหเปนไปตามคาํขอภายในระยะเวลาที่กาํหนดหรอืไมดาํเนนิการใหเหมาะสม
กับสภาพความพิการตามขอ ๑๑.๒) หรือไมคืนใบรับรองตามขอ ๑๓.๒) วรรคหา หรือผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๐.๓) วรรคหนึ่ง ขอ ๑๐.๔) (๔) ขอ ๑๐.๖) 
หรอืขอ ๑๐.๗) วรรคหนึ่ง หรอืไมแจงขอปฏบิตัติามขอ ๑๐.๓) วรรคสอง ตองระวางโทษปรบัทางปกครอง
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๕) 

 ๑๔.๓) โทษอาญา 
     (๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) 

วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๑) ขอ ๘.๒) ขอ ๘.๓) วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๔) ขอ ๘.๕) วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๖) วรรคหนึ่ง 
หรอืขอ ๙.๒) วรรคหน่ึง หรอืไมจดัใหมีระบบรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเพิ่มขึ้นตามประกาศท่ีออกตาม
ขอ ๙.๒) วรรคสอง หรอืผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธุรกิจหรอืการพาณิชย ผูใดไมปฏิบติัตามขอ ๑๐.๔) 
(๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๖)  

     (๒) ผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
โดยมิไดเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานหรือไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการตามขอ ๑๓.๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๗)  

     (๓) ผูใดกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อใหผูอื่นเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 

จุลนิติ

       ถาการกระทําดังกลาวเปนการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลทางสิ่งพิมพ วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๕๘)  

     (๔) บรรดาความผิดตามสวนน้ีทีม่โีทษปรบัสถานเดียว ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ
ทีน่ายกรฐัมนตรแีตงต้ังมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได โดยคณะกรรมการเปรยีบเทยีบดงักลาวนัน้ใหมจีาํนวน 
๓ คน ซึง่คนหนึง่ตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และเมือ่ผูตองหา
ไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(รางมาตรา ๕๙)

  ๑๕. บทเฉพาะกาล
     (๑) ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการตามขอ ๕.๑) วรรคหน่ึง

(๑) (๒) (๓) และวรรคสอง และใหสํานักงานดําเนินการใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๖๐)

     (๒) ผู ใดเปนผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้อยู ก อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

        (๒.๑) ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๓) ขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) ขอ ๗.๓) และขอ ๙.๑) 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

        (๒.๒) การปฏิบตัติามขอ ๙.๒) ใหปฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักลาวภายใน ๙๐ วนั 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

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
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๙๓จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 โดยทีก่ีฬาอาชีพเป นกิจกรรมกีฬาทีน่านาประเทศใหความสําคัญ

และเปนอาชีพหนึ่งทีส่รางรายไดใหแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูที่
เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่
เกี ่ยวเนื ่องกับกีฬาอาชีพ ยังเปนปจจัยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว
และเผยแพรชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่สงเสริม
กีฬาอาชีพใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกําหนดมาตรการคุมครอง 
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน จึงสมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการ
สงเสรมิกฬีาอาชพี เพื่อกําหนดมาตรฐานดานตาง ๆ  เก่ียวกับกีฬาอาชพีใหสอดคลอง
กับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชพีในประเทศไทย และเพื่อคุมครอง
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๔)

 “กีฬาอาชีพ” หมายความวา กีฬาที่จัดการแขงขันอยางเปนระบบตาม
มาตรฐานสากลและมีนักกีฬาอาชีพเขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขัน 
ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

“นักกีฬาอาชีพ” หมายความวา ผูซึ่งเลนกีฬาอาชีพเปนอาชีพ
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความวา ผูตัดสิน ผูฝกสอน หรือผูทําหนาที่

เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

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

 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
• ใหไว ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๙๔ จุลนิติ

“ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคลซึ่งจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ

“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความวา สมาคมกีฬาที่ไดจดทะเบียนแลว
ตามกฎหมายและมวีตัถปุระสงคหลกัเกีย่วกบักีฬาอาชพีหรอืการสงเสรมิกฬีาอาชพี

“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความวา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้น
โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเกีย่วกับกีฬาอาชพีหรอืการสงเสรมิกฬีาอาชพี ไมวาจะเรยีก
ชื่อวาสโมสรหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ

“การลมกีฬา” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยแสรงแพหรือ
โดยกระทาํการหรอืไมกระทาํการแขงขนักฬีาอาชพีโดยมเีจตนาทจุรติ และใหหมาย
รวมถึงการเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพื่อใหผลการแขงขันเปนไปตามที่
กําหนดไวเปนการลวงหนา

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“นายทะเบยีน” หมายความวา ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยหรอืผูซึง่

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยมอบหมายเปนหนังสือ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) คณะกรรมการ (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๖) 
๒.๑) คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
   กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบดวย
    (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธาน

กรรมการ
   (๒) กรรมการโดยตําแหนง จาํนวน ๖ คน ไดแก ปลดักระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย

   (๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกใหเปน ไดแก
      (ก) ผูแทนนักกีฬาอาชีพซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬา

อาชีพใหเหลือ ๔ คน โดยตองเปนนักกีฬาอาชีพตางชนิดกัน
     (ข) ผูแทนผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ จํานวน ๔ คน ไดแก ผูแทน

บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูแทนผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ผูแทนสโมสรกีฬาอาชีพ 
และผูแทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งมาจากการเลือกกันเองในแตละฝายใหเหลือ
ฝายละ ๑ คน โดยตองเปนกีฬาอาชีพตางชนิดกัน
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   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีแตงตัง้จากบุคคลทีม่คีวามรู
ความสามารถความเชี ่ยวชาญและประสบการณเปนทีป่ระจักษในดานตาง ๆ 
อันเปนประโยชนตอการสงเสริมกีฬาอาชีพ จํานวน ๖ คน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการกีฬา ดานการตลาดและระบบสิทธิประโยชน 
ดานกฎหมาย และดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอยางนอยดานละ ๑ คน 

    โดยใหผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูวาการการกฬีา
แหงประเทศไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖)

    ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหกรรมการซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งตาม
ขอ ๒.๑) (๓) และกรรมการผูทรงคณุวฒุซ่ึิงรฐัมนตรแีตงตั้งตามขอ ๒.๑) (๔) มวีาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๙ วรรคแรก)

 ๒.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
   (๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
   (๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการทางภาษีอากร 

เพื่อการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
   (๓) เสนอความเห็นหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องอันอาจมีผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
   (๔) กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาท ีใ่ห ถือว าเป นกีฬาอาชีพ

ตามกฎหมายนี้
   (๕) กําหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเปนผู ตัดสิน 

ผูฝกสอน หรอืผูทําหนาท่ีเก่ียวของกับการแขงขนักีฬาอาชพีซ่ึงใหถอืวาเปนบคุลากร
กีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้

   (๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
จดแจงการจดแจง รายการหลักฐานการจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐาน
การจดแจง การยกเลิกหลกัฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจง การกาํหนด
แบบหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง
และใบแทน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล การเก็บรักษาขอมูล 
การเผยแพรขอมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือ
สมาคมกฬีาอาชพี และผูจดัการแขงขนักฬีาอาชพี หรอืการอื่นท่ีเกี่ยวกบักฬีาอาชพี

   (๗) กําหนดมาตรฐานการจาง มาตรฐานการจัดการแขงขนักีฬาอาชีพ 
มาตรฐานความปลอดภัยใหเปนธรรมและสอดคลองกับมาตรฐานสากล

   (๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ

93-108-MAC6.indd  95 11/6/57  11:40

creo




พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๙๖ จุลนิติ

   (๙) กําหนดมาตรการและเงื่อนไขในการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม 
และสนบัสนนุนกักฬีาอาชพี บคุลากรกฬีาอาชพี ผูจดัการแขงขนักฬีาอาชพี สมาคม
กีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ

   (๑๐) ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และวธิพีจิารณาเกีย่วกับ
การอุทธรณและการรองทุกข

   (๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยเรื่องร องทุกขของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ และการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ

   (๑๒) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนําสงเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง

   (๑๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุน

   (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๑)

  ๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข
    กาํหนดใหมคีณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุขซึง่คณะกรรมการ

แตงตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน ซึ่งในจํานวน
น้ีจะตองเปนผูทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณดานกฎหมายอยางนอย 
๑ คน โดยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองทุกขดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

    ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบงัคบักับการประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓) 

  ๒.๔) การกีฬาแหงประเทศไทย
    กําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีเปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองทุกข และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษา วเิคราะหและรวบรวมขอมลู และกิจการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งรองทกุข และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  (มาตรา ๑๖)
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๓) สโมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพี (หมวด ๒, มาตรา ๑๗ ถงึมาตรา ๒๘)
๓.๑) การดําเนินการจดแจง
   กําหนดให สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ ง

การดําเนนิการตอนายทะเบยีน โดยการจดแจงดงักลาวอยางนอยตองมรีายละเอยีด
เกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพทีอ่ยูในสังกัดหรือในความดูแล
ของตน เมือ่นายทะเบียนไดรับแบบการจดแจงและหลักฐานแลว ก็ใหรับจดแจง
และดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยืน่จดแจงโดยไมชักชา 
เวนแตผูย่ืนจดแจงไดดําเนินการไมถกูตองหรอืครบถวน ในกรณน้ีีกฎหมายไดกาํหนด
ใหนายทะเบียนแนะนําใหผู ย ืน่จดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวน
ในคราวเดียวกันภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแบบการจดแจงและหลักฐาน
การจดแจง เมื่อไดดําเนินการถูกตองและครบถวน ใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือ
สําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจง (มาตรา ๑๗)

   โดยเมื่อสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดแจงแลว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจใชคํา
ซึ ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได อีกทัง้ยังมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการ
ทีค่ณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอืน่ตามทีก่ฎหมายไดกําหนด
ไวดวย (มาตรา ๑๘)

 ๓.๒) มาตรการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
   กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ดรับหนังสือ

สําคัญแสดงการจดแจงซึ่งประสงคจะขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการ
สนบัสนนุจากกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ดําเนินการยืน่คําขอตอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน (มาตรา ๑๙ วรรคแรก)

 ๓.๓) หนาที่ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพและนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

   (๑) กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีท่ีไดรบันกักฬีา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเขาอยู ในสังกัดหรืออยู ในความดูแล มีหนาที ่
ตองจดัทาํสญัญาจางหรอืความตกลงรวมกนัแลวแตกรณ ีเปนหนงัสอื โดยขอกาํหนด
ในสัญญาจางหรอืความตกลงรวมกนัดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรฐานการจาง
หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอย
ตองกําหนดเรือ่งชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจาง มาตรการ
ดานความปลอดภัย และการคุ มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 
การทําประกันเพื่อคุมครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สําหรับนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตราย
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อันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝกซอมหรือแขงขันกีฬาอาชีพ รายได การแบงปน
ผลประโยชนระหวางสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ (มาตรา ๒๑)

   (๒) กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแล ซึ่งระเบียบหรือขอบังคับนั้นตองไมขัดหรือแยงกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใชบังคับเปนการภายในใหชัดเจน 
รวมถึงกําหนดบทลงโทษสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแลที่ฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาว 
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ ซึ่งหากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมลงโทษ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษที่ไดกําหนดไว สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจตองถูกตัดสิทธิในการไดรับการชวยเหลือ 
การสงเสริม และการสนับสนุน รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด
หรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๒)

   โดยกฎหมายไดกําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
สงระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาวตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแต
วนัทีไ่ดรบัหนังสือสาํคญัแสดงการจดแจง แตในกรณีทีร่ะเบียบหรือขอบงัคบัวาดวย
จรรยาท่ีไดยืน่ไวเปล่ียนแปลงไป กาํหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
แจงการเปล่ียนแปลงน้ันเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว (มาตรา ๒๓)

   (๓) ในกรณีที่ศาลอาญามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวานักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพผูใดมีความผิดตามขอ ๙.๒) (๑) ถึง (๔) กําหนดใหสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู
ในสังกัดหรืออยูในความดูแลในการไดรับการเสนอช่ือเขารวมการแขงขันกีฬา
อาชพีในนามสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีในรายการใด ๆ  ตามระยะเวลา
ที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑ ป ซึ่งหาก
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพดังกลาว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ันอาจถูกตัดสิทธิ
ในการไดรบัการชวยเหลอื การสงเสรมิ และการสนบัสนนุ รวมทัง้สทิธปิระโยชนอืน่
ที่กฎหมายกําหนดทั้งหมดหรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๔)

   (๔) ในการเขารวมการแขงขนักฬีาอาชพี กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพี
และสมาคมกีฬาอาชีพมีหนาที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดา
กองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนท่ีอยู
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๙๙จุลนิติ

ภายในบรเิวณสถานที่จดัการแขงขนัใหอยูในความเรยีบรอยตลอดระยะเวลาท่ีจดัการ
แขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น (มาตรา ๒๗)

๓.๔) การดําเนินการกรณีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ที่ไมไดรับความเปนธรรม

   กําหนดใหนําหลักเกณฑ วิธีการ เงื ่อนไข และวิธีการพิจารณา
เกี่ยวกับการรองทุกขและการอุทธรณกรณีทีน่ักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพ มาใชบังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมอันเน่ืองจากการกระทาํของสโมสรกีฬาอาชพีหรอืสมาคมกีฬาอาชพี
อื่นดวย โดยอนุโลม (มาตรา ๒๕)

๓.๕) ผลของการไมปฏบิติัตามระเบยีบหรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญตัิ 
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

   กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการสั่งงดหรือระงับ
การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนได 
ในกรณท่ีีสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีไมปฏบิตัติามระเบยีบหรอืประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ (มาตรา ๒๖)

๓.๖) การนําหมวด ๒ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพของตางประเทศ

   กฎหมายกําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วาดวยสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนี้ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชพีของตางประเทศที่เขารวมการแขงขนัในรายการการแขงขนักีฬาอาชพีท่ีจดัขึ้น
ในราชอาณาจักรเปนครั ้งคราว ยกเวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ ในเรื ่อง
ทีเ่กี่ยวกับการดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือ
ผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณ
สถานที่ทีจ่ัดการแขงขันใหอยูในความเรียบรอยตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขัน
นัดทีต่นเขารวมการแขงขันนั้น ใหนํามาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพของตางประเทศดวย (มาตรา ๒๘)

๔) นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๖)
๔.๑) การดําเนินการจดแจง
   ใหนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพีย่ืนขอจดแจงการเปนนกักฬีา

อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน และเมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอ
จดแจงแลวใหนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพนั้น (มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐)
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๔.๒) มาตรการในการคุมครอง การชวยเหลอื การสงเสรมิ และการสนบัสนุน
    (๑) ใหนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ไดรับบัตรประจําตัว

แลวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอื่น
ทีก่ฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกาํหนดใหนาํบทบญัญตัใินขอ ๓.๒) และขอ ๓.๕) 
มาใชบงัคบัแกการขอรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
จากกองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ 
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๑)

   (๒) ใหนกักฬีาอาชีพหรอืบคุลากรกีฬาอาชีพผูทีเ่หน็วาตนไมไดรบั
ความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยูในความดูแล มีสิทธิรองทุกขตอนายทะเบียน และให
นายทะเบียนเสนอเรื่องรองทุกขภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข
ตอคณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุข เพือ่ทาํหนาทีไ่กลเกลีย่หรอืพจิารณาวนิจิฉยั
เรื่องรองทุกข แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรอืสมาคมกีฬาอาชพีไมพอใจคําวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุข 
ก็ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยดังกลาว (มาตรา ๓๔)

   (๓) ใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ มกันเปนองคกร เพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชนของสมาชิก 
รวมทั้งการเจรจาความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
โดยองคกรดังกลาวเมื่อจดทะเบียนแลว ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล (มาตรา ๓๕)

   (๔) ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทยและไดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเลนกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหนาที่
เกีย่วกบักีฬาอาชพีโดยมสีญัญาจางหรอืความตกลงรวมกนักบัสโมสรกฬีาอาชพี
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงคที่จะใหการกีฬาแหงประเทศไทยชวยเหลือ 
ประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ใหบุคคลดังกลาวหรือ
สโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีเจาสงักดัหรอืดแูล แจงขอมลูเกีย่วกบัจาํนวน
บุคคลและระยะเวลาตามสัญญาหรือความตกลงรวมกัน หรือขอมูลอ่ืนอันจําเปน
แกการดาํเนนิการนัน้ตอการกฬีาแหงประเทศไทย โดยใหการกฬีาแหงประเทศไทย
ประสานงานและนําสงขอมลูทีจ่าํเปนตอการพิจารณาอนุญาตแกผูมอีาํนาจพิจารณา
ดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงหรอืกฎหมายวาดวยการทาํงานของคนตางดาว 
แลวแตกรณี หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรแกกรณี  (มาตรา ๓๖)
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๔.๓) การจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   กาํหนดใหประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณตองมกีลไกและระบบ

ในการดาํเนนิงานเพื่อใหการบงัคับใชเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และการลงโทษ
ในกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองเปนไปตามความรายแรงแหงการกระทํา 
โดยการจดัทําประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณดงักลาว จะตองรบัฟงความคิดเหน็
ของผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวาง  (มาตรา ๓๒)

๔.๔) ความสมัพันธระหวางนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพีกบัสโมสร
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ

   กาํหนดใหความสมัพนัธระหวางนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพี
กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ใหเปนไปตามสัญญาและความตกลง
รวมกันระหวางนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยูในความดูแล (มาตรา ๓๓)

๕) การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ (หมวด ๔, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๓๙)
 ๕.๑) การแจงแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน
   กาํหนดใหการจดัการแขงขนักฬีาอาชพีแตละรายการ ผูจดัการแขงขนั

กีฬาอาชีพตองแจงแผนการบริหารจดัการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันซึง่รวมถึง
การแบงผลประโยชนหรือรายไดตอนายทะเบียนกอนการจัดการแขงขันตามที่
นายทะเบียนกําหนด 

 ๕.๒) มาตรฐานการจดัการแขงขนักฬีาอาชพีและมาตรฐานความปลอดภยั  
    กําหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพจัดใหมีมาตรฐานการจัดการ

แขงขนักีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผูเขาชมการแขงขัน
กีฬาอาชีพซึง่ตองเปนไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอยตอง
กําหนดเรื่องที่ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   (๑) ความปลอดภยัและมาตรฐานของอาคาร สถานทีท่ี่จัดการแขงขนั
กีฬาอาชีพ ทางเขาออกอาคารและสถานที่นั้น สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และ
ระบบที่จําเปนตอการควบคุมหรือดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพนั้น

   (๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอยในสถานที่
ทีใ่ชในการแขงขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมทีเ่กี ่ยวเนื่องกับการแขงขัน
กีฬาอาชีพ

   (๓) การสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลทีเ่กี่ยวของกับการ
แขงขันกีฬาอาชีพ หรือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ
มิใหมีพฤติกรรมที่สรางความเสียหายแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๐๒ จุลนิติ

   (๔) การจัดใหมกีารตรวจสุขภาพนักกฬีาอาชีพโดยแพทยแผนปจจบุนั 
และรับรองดวยวานกักฬีาอาชีพน้ันมสีขุภาพแข็งแรงเพียงพอท่ีจะเขารวมการแขงขัน
กฬีาอาชพีหรอืประกอบกจิการทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการแขงขนักีฬาอาชพีไดอยางปลอดภยั

   (๕) การจดัใหมบีคุลากรทางการแพทย อปุกรณทางการแพทยทีจ่าํเปน
และเหมาะสมตอการรกัษาสขุภาพรางกายของนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพี
อยูประจาํสนามแขงขนั หรอืสถานทีจ่ดักจิกรรมกฬีาอาชพี ตลอดเวลาทีม่กีารแขงขนั
กีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ

   (๖) การอํานวยความสะดวกแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ (มาตรา ๓๗)

 ๕.๓) ผลของการฝาฝนไมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันกีฬา
อาชีพ

   ในกรณทีีน่ายทะเบียนพบวาผูจดัการแขงขนักฬีาอาชีพมกีารฝาฝน
ไมแจงแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการแขงขัน ไมจัดใหมีมาตรฐาน
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยและมีเหตุอันควรเช่ือได
วาเปนการกระทาํผดิตามกฎหมายอืน่ดวย ใหนายทะเบยีนแจงผูมีหนาทีรั่บผดิชอบ 
หรือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป (มาตรา ๓๘)

 ๕.๔) สิทธิไดรับความชวยเหลือในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพ

   กําหนดใหผู จัดการแขงขันกีฬาอาชีพ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 
การสงเสริม และการสนับสนุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน
แตละรายการ ตามเงือ่นไขและมาตรการทีค่ณะกรรมการกาํหนด รวมตลอดถงึสทิธิ
ประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในขอ ๓.๒) และ
ขอ ๓.๕) มาใชบงัคบัแกการขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนนุจาก
กองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้หรือ
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ โดยอนุโลม 
(มาตรา ๓๙) 

๖) กองทุน (หมวด ๕, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๑)
 ๖.๑) วัตถุประสงคของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
   กําหนดใหมีการจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬา

แหงประเทศไทย เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเพ่ือการดําเนินงานเก่ียวกับ
การชวยเหลือ การสงเคราะห สวัสดิการ การสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนา 
และการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(มาตรา ๔๐)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑๐๓จุลนิติ

 ๖.๒) รายไดของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
   กําหนดใหกองทุนประกอบดวย
     (๑) เงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหง

ประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทนุ การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่โอนมาตามขอ ๑๐) (๒) 

    (๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
    (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจาย

ประจําปตามความจําเปน
    (๔) เงินคาปรับทางปกครองตามกฎหมายนี้
    (๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
    (๖) เงินทีไ่ดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุน หรือไดจาก

การจัดหรือรวมจัดหารายไดเขากองทุน หรือไดจากระบบสิทธิประโยชนที่การกีฬา
แหงประเทศไทยดําเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริมกีฬาอาชีพ

   (๗) เงินหรือทรัพยสินทีต่กเปนของกองทุน หรือทีก่องทุนไดรับ
ตามกฎหมาย

    (๘) ดอกผลที่เกิดจากเงนิหรอืทรพัยสนิของกองทนุ รวมท้ังผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา

    (๙) รายไดอื่น ๆ
   ทัง้นี้ เงนิ ทรพัยสนิ และดอกผลทีก่องทนุไดรบัดงักลาว ไมตองนาํสง

คลังเปนรายไดแผนดนิ สวนเงนิหรอืทรพัยสนิท่ีมผีูบรจิาคหรอืมอบใหแกกองทนุนั้น 
ใหจัดการตามเงื่อนไขที่ผูบริจาคหรือผูมอบใหไดกําหนดไวและจะตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว 
กองทุนต องได รับความยินยอมจากผู บริจาคหรือผู มอบให หรือทายาท
หากไมมีทายาทหรอืทายาทไมปรากฏจะตองไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)

 ๖.๓) กิจการที่สามารถใชจายเงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพได
    สําหรับเงินกองทุนกฎหมายกาํหนดใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
   (๑)  ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 

และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออนัตรายจากการแขงขันกีฬา
อาชีพ และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห

   (๒) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
   (๓) เชดิชเูกยีรตแิกนกักฬีาอาชพีแหงชาตแิละบคุลากรกฬีาอาชพีแหงชาติ
   (๔) สงเสรมิและสนบัสนนุการเตรยีมนกักฬีาเพื่อใหเปนนกักฬีาอาชพี

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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   (๕) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขนักฬีาอาชีพเพ่ือหารายได
เขากองทุน

   (๖) เปนคาใชจายในการบรหิารกองทุนตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กําหนด (มาตรา ๔๔)

๖.๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
    กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๔) 
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมบัญชีกลาง 
และผูแทนสํานกังบประมาณ เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวฒุซิึง่คณะกรรมการ
แตงตั้งจํานวน ๘ คน ในจํานวนนี้จะตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือ
มีประสบการณดานกีฬาจํานวน ๔ คน ดานการบริหารจัดการภาครัฐจํานวน ๑ คน 
ดานการบริหารจัดการภาคเอกชนจํานวน ๑ คน ดานการเงินหรือการธนาคาร
จํานวน ๑ คน และดานกฎหมายจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ โดยใหผูวาการ
การกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งพนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทยคนหนึ่ง
เปนเลขานุการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา ๔๕)

   กฎหมายไดกาํหนดใหกรรมการผูทรงคณุวฒุซิึง่คณะกรรมการแตงตัง้ 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๔๖)

๖.๕) อาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกฬีาอาชีพ
   (๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของกองทุน
   (๒) บริหารกองทุนและจัดหาผลประโยชน ทั้งนี้ ตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด
   (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ

ใหเปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิารกองทนุ หรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 
(มาตรา ๔๘)

๖.๖) การเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน
   กาํหนดใหกรณทีีผู่ไดรบัเงนิชวยเหลอื สงเสรมิ และสนบัสนุนจากกองทนุ

ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนท่ีคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนกาํหนด ใหการกฬีาแหงประเทศไทยรายงานใหคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนทราบเพื่อพิจารณาเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนนั้น
พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือตามสัญญานําสงเขากองทุน (มาตรา ๔๙)
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๖.๗) การจัดทํางบการเงินและบัญชี
   กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี

ทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป โดยให
สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิเปนผูสอบบญัชขีองกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอ
คณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๕๑)

๗) การยกยองเชิดชูเกียรติ (หมวด ๖, มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๓)
กําหนดใหนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที ่ได จดแจงต อ

นายทะเบียนแลว อาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ การประกาศยกยอง 
รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
แหงชาตจิะไดรับจากเงนิกองทนุ การถกูถอด และการถกูตัดสทิธิการไดรบัประโยชน
ตอบแทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๒)

ทัง้นี ้เม่ือบคุคลใดไดรบัการยกยองเชดิชเูกียรติใหเปนนักกีฬาอาชพีแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลนั้นตองดํารงตน
ใหเปนแบบอยางที่ดแีละรกัษาเกยีรตคิวามเปนนักกฬีาอาชพีแหงชาตหิรอืบคุลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไวดวย แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือ
ถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา 
ใหนายทะเบียนดําเนินการถอดผูนัน้ออกจากการเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ และใหสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนจาก
เงินกองทุนในฐานะทีเ่ปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ
เปนอันระงับ (มาตรา ๕๓)

๘) นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ (หมวด ๗, มาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๕๗)
ในการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
 (๑) เขาไปในทีท่าํการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่

จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 
เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที ่อุปกรณการแขงขันกีฬา รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช 
และยานพาหนะทีใ่ช ในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมกีฬาทีม่ี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๐๖ จุลนิติ

กับกีฬาอาชีพ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาทําการ
ของสถานท่ีนั้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการดําเนินการท่ีฝาฝนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้

 (๒) มีหนังสือเรียกผู ซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา สงเอกสาร หรือวัตถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ การพิจารณาได (มาตรา ๕๔)

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ดงักลาว ใหนกักฬีาอาชีพ บคุลากรกีฬาอาชีพ หรอืผูจดัการแขงขนักฬีาอาชีพ ตลอดจน
บคุคลซึง่เกีย่วของหรอือยูในสถานทีน่ัน้อาํนวยความสะดวกตามสมควร และในการ
ปฏบิตัหินาทีก่ฎมายไดกาํหนดใหนายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ (มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)

 อนึง่ ในการปฏบิตักิารตามกฎหมายนี ้กฎหมายกาํหนดใหนายทะเบยีนและ
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๗)

๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๘)
๙.๑) โทษทางปกครอง กฎหมายกาํหนดใหมโีทษทางปกครองสําหรบักรณี

ดังตอไปนี้
   (๑) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมจดแจง

การดําเนินการตามขอ ๓.๑) หรือไมแจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดขอมูล หรือ
รายการหลักฐานที่ไดเคยยื่นขอจดแจงไวแลวตอนายทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับแต
วนัทีไ่ดมกีารเปลีย่นแปลงนัน้ ตองระวางโทษปรับทางปกครองต้ังแต ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๘)

   (๒) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมจัดทําสัญญา
จางหรือความตกลงรวมกันเปนหนังสือ หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานการจางที่คณะ
กรรมการประกาศกาํหนดตามขอ ๓.๓) (๑) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๙)

   (๓) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม ปฏิบัติ
ตามขอ ๓.๓) (๒)  หรือขอ ๓.๓) (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)

    (๔) กรณทีีส่โมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพีไมดแูลนกักฬีาอาชพี 
บุคลากรกีฬาอาชีพและบรรดากองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณสถานที่จัดการแขงขัน ใหอยูใน
ความเรยีบรอยตามขอ ๓.๓) (๔) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(มาตรา ๖๑)

     (๕) กรณีทีผู่จดัการแขงขนักฬีาอาชีพฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามขอ ๕.๑) 
และขอ ๕.๒) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองวันละไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๒)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑๐๗จุลนิติ

     ทั้งนี้ กําหนดใหการกําหนดโทษปรับทางปกครองในสวนนี้ และ
การพิจารณาลงโทษทางปกครอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงความรายแรงของ
พฤติการณแหงการกระทําความเสยีหายท่ีเกดิจากการกระทํานั้น ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  (มาตรา ๖๓)

๙.๒) โทษอาญา กฎหมายกาํหนดใหมโีทษอาญาสาํหรบัความผดิดงัตอไปน้ี
    (๑) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก

นักกฬีาอาชพีหรอืผูอื่น เพื่อจงูใจใหนกักฬีาอาชพีกระทาํการลมกฬีา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๔)

    (๒) ผูใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใดสาํหรบั
ตนเองหรือผูอืน่เพื่อใหมีการกระทําการลมกีฬา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรอืปรบัตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจาํท้ังปรบั (มาตรา ๖๕)

    (๓) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ผูตัดสนิหรือผูอืน่ เพือ่จูงใจใหผูตัดสินทําหนาทีต่ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือ
กติกาการแขงขัน หรือทําหนาทีตั่ดสินอยางไมถูกตองเที่ยงธรรม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)

   (๔) ผูตดัสนิใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
สําหรับตนเองหรือผูอืน่ เพื่อทําหนาทีต่ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการ
แขงขนัหรอืทําหนาท่ีตดัสนิอยางไมถกูตองเท่ียงธรรม ตองระวางโทษจาํคกุตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๗)

   (๕) ผูใดกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดดงัตอไปน้ี ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

     (๕.๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานหรือสิง่ใด
ตามคาํส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทกุข คณะอนกุรรมการ 
นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ

      (๕.๒) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๘) (๑) หรือ (๒) (มาตรา ๖๘)

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๔)
(๑) กาํหนดใหรฐัมนตรแีตงตั้งกรรมการซ่ึงแตงตั้งจากผูซ่ึงไดรบัเลอืกใหเปน 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๓) (ก) และ (ข) และ (๔) ภายใน ๙๐ วัน
นับแตวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ แตในระหวางท่ียังไมมกีารแตงตั้งกรรมการดงักลาว 
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๐๘ จุลนิติ

กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพประกอบดวย รฐัมนตรีวาการกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง ปลดักระทรวง
การทองเทีย่วและกฬีา ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ผูอาํนวยการ
สาํนกังบประมาณ และผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยเพือ่ทาํหนาทีค่ณะกรรมการ
ไปพลางกอน โดยใหรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยซ่ึงผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทยแตงตั้งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖๙)

(๒) กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ เงนิ และทรพัยสนิ ตลอดจนสทิธ ิและหนี้
ของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการ
บริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๗๐)

(๓) กาํหนดใหในวาระเริม่แรก ใหคณะกรรมการกฬีาอาชพีตามขอ ๑๐) (๑)  
หรือคณะกรรมการตามขอ ๒.๑) แลวแตกรณี ทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๗๑)

(๔) กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพีทีด่าํเนนิการอยูกอน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหมาจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนภายใน 
๙๐ วนันบัแตวนัท่ี ๑๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ โดยในระหวางน้ีมใิหนาํโทษทางปกครอง
ในขอ ๙.๑) (๑) มาใชบังคับ (มาตรา ๗๒)

(๕) กําหนดมิใหนําความในขอ ๕.๑) และขอ ๕.๒)  และโทษทางปกครอง
ในขอ ๙.๑) (๕) มาใชบังคับแกการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพรายการที่ไดดําเนินการ
ไปแลวกอนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และยังไมเสร็จสิ้น (มาตรา ๗๓)

(๖) กําหนดใหออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๒ ปนับแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

 โดยใหบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของการกีฬา
แหงประเทศไทยในสวนที่เก่ียวของกับการกีฬาอาชีพที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ 
๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ ใหยงัคงใชบงัคบัตอไปเพยีงเทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบักฎหมายนี้
จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามกฎหมายนี้ใชบังคับ (มาตรา ๗๔) 

หมายเหตุ :-
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนตนไป)
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พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ศาลจงัหวัดสระแกวและศาลจงัหวดัมนีบรุสีงคาํโตแยงของจาํเลยในคดอีาญา เพ่ือขอให
ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คํารอง  โดยมขีอเท็จจรงิสรปุไดดงันี้
    คํารองที่หนึง่ (เรื่องพจิารณาที ่๓/๒๕๕๖) พนกังานอยัการจงัหวดัสระแกว เปนโจทก ย่ืนฟอง
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สระแกว จํากัด โดยนายวัชระ จําปาเทศ จําเลย
ที ่๑  มีฐานะเปนนิตบุิคคลตามกฎหมาย นายวัชระ จําปาเทศ จําเลยที ่๒ เปนประธานสหกรณ ฯ และนายนวพล
ขอมดาํดนิ จาํเลยที่ ๓ เปนผูจดัการสหกรณ ฯ เปนคดอีาญาหมายเลขดาํท่ี ๑๓๒๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดง
ที่ ๓๓๗๒/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันขายปุยอินทรียปลอม อันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘    มาตรา ๓    มาตรา  ๓๐    มาตรา ๓๒/๒ (๕)     มาตรา ๖๕     มาตรา  ๗๒/๔    มาตรา ๗๒/๕  และมาตรา  ๗๒/๖
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น
    คํารองที่สอง (เรื่องพจิารณาที่ ๕/๒๕๕๖) พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ (สาํนกังาน
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑๑ สํานักงานคดีอาญา) เปนโจทก ยื่นฟองบริษัท ฟอกซ ฟอรมูเลท จํากัด
โดยนายสุโข สมตระกูล จําเลยที ่ ๑ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และนายสุโข สมตระกูล 
จําเลยที ่๒ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน ดําเนินกิจการผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย เปนคดีอาญาหมายเลขดําที ่๑๒๑๓/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันผลิตปุย
เคมีปลอมเพื่อการคา โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองตํากวารอยละสิบตามที่ขึ ้นทะเบียนไวหรือ
ระบุไวในฉลาก อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๒/๕ พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น 

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๐

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

    ตอมาจาํเลยตามคาํรองทัง้สองใหการปฏเิสธและโตแยงวา พระราชบญัญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง กลาวคือ พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสันนิษฐานความผิด
ของจําเลย  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหน่ึงของจําเลยกอน
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรบัโทษทางอาญา โดยการสนันษิฐานวาถาผูกระทาํความผดิเปนนิตบิคุคล กใ็หกรรมการผูจดัการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรวม
รับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ันวามีสวนรวม
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นเทาน้ัน กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยัง
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนติบิคุคลนัน้ทัง้หมดทกุคน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐานความผดิของผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข และขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากน้ี ยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญา
ของจําเลยจึงขัดกับหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ตามนัย
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ จําเลยตามคํารองทั้งสองจึงขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา 
๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
    ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสงคําโตแยงของจําเลยตามคํารองท้ังสองเพ่ือขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนญูมอีํานาจรับคํารองทัง้สองนีไ้วพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม 
    พจิารณาแลวเหน็วา ตามคาํรองทั้งสองมปีระเด็นโตแยงวา พระราชบญัญติัปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรอืไม 
ซึ่งศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินี ้มากอน กรณีจึงตองดวย
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคาํรองทัง้สองไวพิจารณาวินิจฉัย
และโดยที่คาํรองท้ังสองมปีระเดน็วินิจฉยัอยางเดียวกันจึงใหรวมพจิารณาและวินิจฉยัไปในคราวเดยีวกนั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมปีระเด็นที่ตองพจิารณาวินจิฉัยวา พระราชบญัญติัปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบญัญตัใินหมวด ๓ วาดวยสทิธิและเสรภีาพ
ของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธใินกระบวนการยตุธิรรม โดยวรรคสอง บญัญตัวิา ในคดอีาญาตองสนันิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลยไมมีความผดิ เปนบทบญัญตัท่ีิมเีจตนารมณเพื่อคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
พื้นฐานของบคุคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรอืจาํเลยในคดอีาญา มิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทาํความผดิ
กอนท่ีจะไดรบัการพสิจูนความผดิจากโจทก โดยใหสนันิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยไมมคีวามผดิ
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด  ซ่ึงขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
เปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้
เปนขอสนันษิฐานอนัมีท่ีมาจากหลกัสทิธมินุษยชน ดงัปรากฏอยูในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ ที่วา บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามี
สิทธทิี่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบรสิทุธิ์ จนกวาจะมีการพสิจูนวามีความผดิตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปดเผย และผูน้ันไดรับหลักประกันท้ังหลายท่ีจําเปนในการตอสูคดี ประกอบกับกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political 
Rights) ขอ ๑๔.๒ ที่วา บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากลทีว่า บุคคลทุกคนมิใชผู กระทําความผิดอาญา เพือ่เปนหลักประกัน
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไม
ถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการ
ที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
    สําหรบัพระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยมเีจตนารมณเพื่อควบคุม
การผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๒

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

การผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนสวนรวมของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม ประกอบกับเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิต
ใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
ในปริมาณมากข้ึนทกุป แตปรากฏวาปุยเคมีทีจ่าํหนายในทองตลาดน้ัน มกัจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมี
ผดิมาตรฐาน ปุยเคมเีส่ือมคณุภาพทัง้นาํหนกัปุยเคมกีน็อยกวาท่ีแจงไวในฉลาก ปรมิาณธาตอุาหารพชื
ไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไร
เกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแก
นโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ท้ังน้ี การควบคุมดังกลาวซ่ึงรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรีย
ทีไ่มไดคณุภาพดวย และเพ่ือใหรฐัใชเปนเครือ่งมอืในการจัดระเบยีบการประกอบอาชีพของผูประกอบ
ธรุกิจปุยมใิหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุย
ทีม่คีณุภาพไดมาตรฐาน และมิใหถกูเอาเปรยีบจากผูประกอบธุรกจิปุย จงึมบีทกาํหนดความผดิและ
โทษทางอาญาไว ดงัเชนในมาตรา ๗๒/๕ ทีว่างขอสนันษิฐานไววา ถาผูกระทําความผิดเปนนติบิคุคล 
ก็ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวน
รูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําใด ๆ
ของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลแตอยางใด คงพิสูจนเพียง
วานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวกับการ
กระทําของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดแตอยางใด กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ทั้งหมดทุกคน ประกอบกับหลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...” ดังน้ัน บุคคลไมวา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน 
ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําในลักษณะอ่ืน ๆ ดวย เพราะฉะนั้น การที่กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลจะตอง
รวมรับผิดตามที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดดวย ก็ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นมีการกระทํา หรือ
งดเวนกระทําการท่ีตนมีหนาที่ตองปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย แตพระราชบัญญัติปุย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการ
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๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

ของนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลทีเ่ปนผู กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเหน็วาบคุคลเหลานั้นซ่ึงเปนจาํเลยไดมกีารกระทาํหรอืงดเวน หรอืไมกระทาํ
การอันเปนความผดิตามกฎหมายแตอยางใดกอน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐาน
ความผิดของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใชการสันนิษฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมภีาระการพสิจูนถงึการกระทาํความผดิของจาํเลยใหครบองคประกอบของความผดิ 
    นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนิน
คดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดงักลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื ้องตนวา บุคคลนั้น
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผู ตองหาหรือจําเลย
โดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕ คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายบุญสง กุลบุปผา จึงวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ  ดวย โดยไมปรากฎวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ
การกระทาํความผิดของนติิบคุคลน้ัน เปนบทบญัญตัท่ีิขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
    สวนตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ จาํนวน ๔ คน คอื นายจรญู อินทจาร นายนุรกัษ มาประณตี 
นายสุพจน ไขมุกด และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา 
๗๒/๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
ผู แทนนิตบุิคคล หรอืผู ซึง่รบัผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิุคคลนัน้ ตองรับโทษตามที ่
บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖ ซึ่งเม่ือไดวนิิจฉยัดงัน้ีแลว จึงไมจาํตอง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เร่ือง          ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
      ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
      เปนการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา
      ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกต้ังท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
      หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
     ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้ 
    ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ วา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังที่ไดมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง
ทัว่ไปข้ึนเม่ือวนัที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ เปนไปโดยไมชอบดวยรฐัธรรมนูญ อนัมผีลทําใหการดําเนินการ
จัดการเลือกต้ังในคร้ังนี้และท่ีจะมีขึ้นตอไปเปนอันสิ้นผลไป จึงขอใหผูรองพิจารณาตรวจสอบ
การละเลยการปฏบิตัหินาทีห่รอืการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) และสงเรือ่งการดาํเนนิการและการออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ และการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงได
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ใหการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เปนการเลอืกตัง้ทีไ่มชอบดวยรฐัธรรมนูญ และใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้
ทั่วไปขึ้นใหม 
    ผูรองเห็นวา ปญหาตามหนังสือรองเรียนเปนเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ ถึงมาตรา ๒๔๑ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไมเปนไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผูรองรับไวพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงไดตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) ประกอบกบัปญหาตามหนงัสอืรองเรยีนไมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง
จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย นอกจากน้ี ปญหาตามหนังสือรองเรียน

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

ยงัมคีวามเก่ียวของเชื่อมโยงโดยตรงกบัพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปน
บทบญัญติัแหงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตรงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีาํนาจ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได    
    ดังนั้น เมือ่การดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทัว่ไปในวันที ่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามเงื ่อนไขระยะเวลาที ่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตสถานการณชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลดังเชนที่เปนอยู
ในปจจุบัน ไมอาจดําเนินการใหเปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรมตามรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง จึงมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๙๓ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๓๕ และมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ผูรองจึงเสนอเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
วาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตัง้ทีไ่มชอบดวย
รัฐธรรมนูญ และขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งครั ้งนี ้ รวมทั้งใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทั่วไปขึ้นใหมใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
หรือไม 
    พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองมีความประสงคจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนท่ีกาํหนด
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตั้งท่ัวไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ เนื่องจาก
การดําเนินการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ อันเปนประเด็นปญหาตามคํารอง เปนการดําเนินการที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทัว่ไปในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดงักลาว และถงึแมพระราชกฤษฎีกาจะเปนกฎหมายที่มีศกัดิ์ตํากวาพระราชบญัญตัิ แตพระราชกฤษฎกีา 
ฉบับนีมิ้ใชพระราชกฤษฎีกาทีต่ราขึน้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทีม่ีฐานะ
เทยีบเทาพระราชบญัญติัซ่ึงอยูในอาํนาจตรวจสอบของศาลปกครอง หากแตเปนพระราชกฤษฎกีา
ทีต่ราขึน้โดยอาศยัอํานาจตามรฐัธรรมนญูและดวยเหตทุีพ่ระราชกฤษฎกีาฉบบันีเ้ปนกฎหมายเฉพาะ
ที่มลัีกษณะพเิศษซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง อนัเปนสวนหนึ่ง
ของบทบัญญัติในหมวด ๖ วาดวยรัฐสภาและเปนสวนที่สําคัญของบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบ
สภาผูแทนราษฎร จึงถอืไดวาเปนบทบญัญัติแหงกฎหมายตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) ทีผู่รอง
อาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญได ประกอบกับการจัด
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู แทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทั ่วไปในวันที ่ ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๗
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ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณในวันเดียวกันได ท้ังยังทําใหเกิดปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาอีกหลายประการ ซึ่งไมมีองคกรอื่นใดนอกจากศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได คดีจึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีจ่ะรบัไวพจิารณาวินจิฉยัได กรณีจงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกาํหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรฐัธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
    ในการพิจารณาประเด็นตามคํารองนี้ มีเหตุแหงคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
กอนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ไดกระทําเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหมี
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ ซึง่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกําหนดวันที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ตัง้แตวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๗ แตปรากฏวามกีารชมุนุมทางการเมอืงประทวง
และขดัขวางการสมคัรรบัเลอืกตัง้ เปนผลใหเขตเลอืกตัง้จาํนวน ๒๘ เขตเลอืกตัง้ไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้
    การท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ใหกําหนดวันเลือกตั้งเปนวันเดียวกัน
ทัว่ราชอาณาจกัร นัน้ มเีจตนารมณเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปตามหลกัพืน้ฐานของการเลอืกตัง้ท่ีสาํคญั
ไดแก หลักการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนยอมใชสิทธิโดยปราศจาก
การบังคับ หรือกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ไมวาการใชอิทธิพลเหลาน้ี
จะมาจากฝายใด ทั้งระหวางการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง ตองไมใหมีการควบคุมทิศทาง
การลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนโดยการกระทําในรูปแบบใด ผูออกเสียงเลือกต้ังตองตัดสินใจลงคะแนน
ไดอยางอิสระภายใตกระบวนการสรางความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย หลักการเลือกตั้งโดยเสรี
นี้จึงครอบคลุมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบคลุมถึงการสมัครรับเลือกตั้ง
และการหาเสียงเลือกตั้งดวย จึงเห็นไดวา การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปมากกวาหนึ่งวันจะทําใหการสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกต้ัง หรือบรรดาเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวันเลือกต้ังที่กําหนดข้ึนในวันหนึ่ง
มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นในอีกวันหนึ่งได

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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๑๑๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

    ว ันเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรเปนการเลือกตั ้งทั ่วไปตามที ่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง เปนวันที่เมื่อกําหนดขึ้นแลว ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีหนาที่ตองไปดําเนินการตาง ๆ
เพือ่ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานั้น คือ การรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตัง้ การประกาศชือ่ผูสมัครรับเลือกตัง้ และการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สวนว ันลงคะแนนเลือกตัง้นั ้นกําหนดขึน้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่งเป นกฎหมายที ่ใช บ ังค ับกับการดําเนินการจัดการเลือกตั ้งท ั ่วไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดไว การกําหนดวันลงคะแนนเลือกตัง้นั ้นมีวัตถุประสงคเพื ่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผู มีสิทธิเลือกตั้งในการใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งวันลงคะแนนเลือกตั้งอาจมี
ไดหลายวนั เชน การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลอืกตั้งตามมาตรา ๙๔ การลงคะแนนเลอืกตั้งกอนวนั
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ แตการใชสิทธิเลือกตั้งนั้น จะมีไดก็ตอเมื่อมีผูสมัครรับเลือกตั้งอยูในวันที่
ลงคะแนนเลอืกต้ังเพื่อใหผูใชสทิธเิลอืกต้ังสามารถลงคะแนนเลอืกต้ังได ในขณะท่ีวันเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตั้งทั่วไปจะตองมเีพียงวนัเดยีวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
    กรณีปญหาที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ
จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมแลว เห็นวา มาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติทีใ่หอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตัง้ใหม” ในกรณีทีก่ารลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
แหงใดไมสามารถกระทําไดเนื ่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปน
อยางอื่นซึ่งเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง และมาตรา ๑๐๘ เปนบทบัญญัติที ่ใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตั้งใหม” ในกรณีกอนวันเลือกตั้งถามีหลักฐาน
อันควรเชื ่อไดวาการเลือกตั ้งในหนวยเลือกตั ้งใดหรือในเขตเลือกตั ้งใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเทีย่งธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาทีอ่ื่นของรัฐ
    สวนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจคณะกรรมการการเลอืกตั้งในการกําหนดใหมกีาร
“ลงคะแนนเลือกตั ้งใหม” หรือ “จัดใหมีการเลือกตั ้งใหม” รวมทั ้งใหอํานาจศาลฎีกาสั ่ง
ใหมกีารเลือกตัง้ใหม เฉพาะในกรณีทีม่ผีู สมัครรับเลือกตัง้แลวแตมเีหตุตามทีก่ฎหมายกําหนด
ทาํใหไมอาจลงคะแนนเลือกตัง้ได หรือมขีอเท็จจริงทีท่ําใหการเลือกตัง้นัน้ไมสุจริตและเทีย่งธรรม
ทวาเหตุแหงคํารองในคดีนี ้ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหาทั้ง ๒๘ เขตเลือกตั้ง ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ถือวายังไมมีการจัดการเลือกตัง้ทัว่ไปใน ๒๘ เขตเลือกตัง้นีม้ากอนเลย จึงไมอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกาที่จะใหจัดการเลือกตั้งใหมได
    เมือ่พิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓ วรรคหก เห็นไดวา
รัฐธรรมนญูมาตราดงักลาวมเีจตนารมณท่ีจะใหสภาผูแทนราษฎรมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหครบ
ตามจํานวนหารอยคน โดยตองมาจากการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๘

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสองดวย ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพื่อใหไดสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหา จึงตองจัดใหมีขึ้นในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกา
ในการจัดการเลือกตั้งใหมใน ๒๘ เขตเลือกตั้งดังกลาว การที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้นตอไป จําเปนตองมีการกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกต้ังทั่วไปข้ึนใหมอีกวันหน่ึง ยอมเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกอใหเกิด
ขอโตแยงทางกฎหมายตอไปไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งเปนผลท่ีตองเกิดขึ้นอยางแนแท อันจะทําให
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังนี้มีสองวัน คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่จะกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ยังไมเคยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งมากอนเลย
ซึ่งเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ที่บัญญัติใหกําหนดวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
     เมือ่การเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ 
ไมสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง ได เนื่องจากปญหาดังกลาวเกิดจากมูลเหตุสําคัญคือการกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกต้ังทัว่ไปตามพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่าํหนด
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนชวงเวลา
ที่มีความขัดแยงและความแตกแยกของชนในชาติอยางรุนแรง และมีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้งภายใตสถานการณดังกลาว ยอมทําใหการจัดการเลือกตั้งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู คณะกรรมการการเลอืกตัง้จึงยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูวาสามารถกาํหนดวนัเลอืกตัง้
ท่ัวไปขึ้นใหมไดหรือไม และเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรืออํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ วาหากมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปขึ้นใหมตางจากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ก็สามารถกระทําได โดยเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปสําเร็จลุลวงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวา
นายกรัฐมนตรีไมเลือ่นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป และมีการดําเนนิการเลือกตัง้เปนการเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที ่๒ 
กมุภาพันธ ๒๕๕๗ โดยไมสามารถจัดใหมกีารเลือกต้ังสําหรับ ๒๘ เขตเลือกต้ัง ซึง่ยังไมเคยมีการรับสมัคร
รบัเลอืกตัง้มากอนเลย ถอืไดวาในวนัที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ มไิดเปนวนัทีม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงเปนการเลือกตั้งท่ีไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนด
ใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ มปีญหา

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

เก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง สวนการพจิารณาวนิิจฉยัเหตแุหงคาํรอง
ในขออ่ืน ๆ  ไมอาจทําใหผลการวนิิจฉยัเปลี่ยนแปลงไป จึงไมจําตองวินิจฉยัเหตุแหงคาํรองในขออ่ืน ๆ  อกี

๔. ผลคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมากวา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที ่๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมสามารถจัดการ
ใหเปนการเลือกตั้งวันเดยีวกันทั่วราชอาณาจกัร จงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
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คําคม

จุลนิติ๑๒๐

  ในรฐั ผูบญัญตักิฎหมายควรจะตองเปนบคุคลทีผ่ดิธรรมดาดวยประการ

ทั่งปวง สิ่งที่พึงทําใหเขามีลักษณะเชนนั้นก็คืออัจฉริยวุฒิและตําแหนงงาน 

ตาํแหนงของเขาไมใชตาํแหนงทางตลุาการหรือบรหิารเปนตาํแหนงทีใ่หรฐัธรรมนูญ

แกสาธารณรัฐก็จริง แตก็อยูนอกรัฐธรรมนูญเปนตําแหนงสูงและพิเศษ ซึ่งไมมี

อํานาจในทางบังคับบัญชา จริงทีเดียวบุคคลนี้บังคับบัญชาคนมาก คนจะตองไมมี

หนาที่ออกกฎหมายดุจเดียวกับผูออกกฎหมายจะตองไมมีหนาที่บังคับบัญชาคน 

เพราะถาหากใหบคุคลทีบ่งัคับบญัชาคนมาก คนมอีาํนาจออกกฎหมายดวยกน็าเกรง

เหลอืเกนิวาเขาจะกอความอยตุธิรรมอยูเรือ่ยไปตามวสิยัปถุชุนทีย่งัหนาดวยกเิลส 

ถึงอยางไรทรรศนะสวนตัวของเขาก็จะตองบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

ที่ตัวเขาบัญญัติขึ้นจะชาหรือเร็วก็ตาม

(หนังสือวาทะนักกฎหมาย หนา ๓๘, จาง จากส รุสโซ)

KUMKOM-MAC6.indd   2 11/6/57   11:51
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

คมความคิด เข็มทิศรฐัธรรมนญู

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

บทนํา
 การตรากฎหมายเพื่อใชบังคบักบัสงัคมบานเมอืงนั้นถอืเปนอํานาจท่ีสาํคญัประการหนึ่งของรฐัสภา
ในฐานะเปนองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให “รัฐสภา” ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งทัง้สองสภามีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบรวมกันในการตรากฎหมายสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพฒันาประเทศชาตท้ัิงดานการเมอืง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยวฒุสิภาในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของรฐัสภามบีทบาทและอาํนาจหนาท่ีในกระบวนการตรากฎหมาย กลาวคอื เปนสภาที่มหีนาท่ี
ในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบแลว 
ทั้งนี้ เพื่อใหการตรากฎหมายเปนไปอยางรอบคอบตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในการกําหนดกรอบและขอบเขตของการใชอํานาจรัฐรวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกันของประชาชนในสังคม   
 โดยกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากลั ่นกรองกฎหมายของวุฒิสภานั้นเปนไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา ซึ่งปกติแลวรัฐธรรมนูญจะบัญญัติขั้นตอน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติเอาไววา ใหเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎรกอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา โดยกระบวนการ
และเงื่อนไขการพิจารณากลัน่กรองรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
ของวฒิุสภา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัปจจุบนั และขอบงัคบัการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไดมีการกําหนดขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเอาไวโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบ
ถึงบทบาทและอํานาจหนาทีข่องวุฒิสภาในกระบวนการตรากฎหมาย คอลัมน “คมความคิด เข็มทิศ
รฐัธรรมนญู” ฉบับน้ี จงึขอนาํเสนอบทความเรื่อง “บทบาทและอาํนาจหนาที่ในการพจิารณากลั่นกรอง
กฎหมายของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้

บทบาทและอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

    ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั และขอบังคบัการประชมุวฒุสิภา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาไว 
ดังนี้  

 ๑ กรอบระยะเวลาการพิจารณา
      ๑.๑ กรณีรางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
      รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๓ วรรคหน่ึง๑ ไดบญัญตัคิวามหมายของคําวา 
“รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน” ไวโดยใหหมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
      (๑)  การต้ังขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบียบการบงัคบัอันเกีย่วกับ
ภาษีหรืออากร
      (๒) การจดัสรร รบั รกัษา หรอืจายเงนิแผนดนิ หรอืการโอนงบประมาณรายจายของแผนดนิ
      (๓)  การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
      (๔)  เงินตรา
      วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ใหเสร็จภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัทีร่างพระราชบัญญตันิัน้มาถึงวฒุสิภา แตวฒุสิภาอาจลงมติใหขยายเวลา
การพิจารณาออกไปเปนกรณีพิเศษไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
      ๑.๒ กรณีรางพระราชบัญญัติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
      วฒุสิภาตองพจิารณารางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการเงนิใหเสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วัน โดยกําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยวุฒิสภาสามารถทราบไดวารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทน
ราษฎรเสนอมานัน้ เปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงนิหรอืไม โดยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๖ วรรคสี่๒ 
ไดบัญญัติใหประธานสภาผู แทนราษฎรตองแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งคําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภา
ไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นแลว

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๔๓  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
   (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
    (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงนิแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
    (๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
    (๔) เงินตรา
        ฯลฯ   ฯลฯ ”    
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคสี่ บัญญัติวา
     “มาตรา ๑๔๖   ฯลฯ   ฯลฯ
     ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภาใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวย
วารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติทีส่งมานั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี ่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั ้นไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา๓

      โดยกรอบระยะเวลาการพจิารณารางพระราชบญัญตัขิองวุฒิสภาดังกลาวมาน้ีน้ัน ใหนาํมา
ใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง๔ ซ่ึงไดบญัญตัวิาใหนําบทบญัญตัใินหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตรา
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
      อนึ่ง สําหรับระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม ไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของวุฒิสภาไว
เปนการเฉพาะ กลาวคือ วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

 ๒ ขัน้ตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของวุฒิสภา
      การพจิารณารางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญของวฒุสิภานั้น 
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภาไดกําหนดใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ โดยมีขั้นตอนการพิจารณา
สรุปไดดังนี้
      การพิจารณาในวาระที่หนึ ่งขั ้นพิจารณารับรางพระราชบัญญัติหรือรับหลักการ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญไวพิจารณา
      การพจิารณารางพระราชบญัญตัใินวาระท่ีหน่ึงของวฒุสิภาเปนการพจิารณาเพื่อลงมตวิา
จะรับรางพระราชบัญญัตไิวพจิารณาหรือไม ซึ่งแตกตางกับกรณีของรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูท่ีในวาระท่ีหนึ่งจะเปนการพจิารณาเพื่อลงมตวิาจะรบัหลกัการหรอืไม โดยในวาระที่หนึ่งนี ้
สมาชิกวุฒิสภาสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ประโยชน 
หรือผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบและสงใหวุฒิสภาพิจารณา
      การลงมติในวาระท่ีหน่ึงน้ี ในกรณท่ีีวฒุสิภาลงมตไิมรบัรางพระราชบญัญตัท่ีิสภาผูแทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแลว หรือไมรบัหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ
หรอืรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญน้ันก็จะ “ถกูยับย้ัง” ไวกอน และใหสงรางพระราชบญัญตัิ

 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา บัญญัติวา
     “     ฯลฯ   ฯลฯ
     ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน”
 ๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง บัญญัติวา
     “มาตรา ๑๔๐    ฯลฯ   ฯลฯ
     ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม” 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

หรอืรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญน้ันคนืไปยังสภาผูแทนราษฎร แตหากวุฒสิภาลงมติรบัราง
พระราชบัญญตัหิรอืรบัหลักการรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญกจ็ะดาํเนนิการตอไปในวาระ
ที่สอง ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งใชเสียงขางมาก
      อยางไรก็ตามยังมีกฎหมายอีกกลุมหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดวิธีการและระยะเวลาการ
พิจารณาของวุฒิสภาไวเปนการเฉพาะ คือ การพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ไดแก รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
โดยการพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะกระทําเพียงวาระเดียวเพื่อลงมติ
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบเทาน้ัน และตองกระทําภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่
รางพระราชบญัญตันิัน้มาถงึวุฒสิภา โดยจะแกไขเพิม่เตมิใด ๆ  มไิด ถาพนกาํหนดเวลาดงักลาวใหถอืวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
      อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภามีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ทีจ่าํกดั ดังนัน้ เพือ่ใหการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภาเปนไปดวยความรอบคอบ ในทางปฏบิตัิ
การดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจึงไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตสภาผูแทนราษฎร
รับหลักการรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งแลว โดยได
กําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ วา “ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ เม่ือสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่ง
แลว ประธานวุฒสิภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวฒุสิภาคณะใดคณะหน่ึง
ทีเ่กีย่วของ หรอืวุฒสิภาอาจต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้คณะหน่ึงมจีาํนวนไมเกินสบิหาคน แลวแตกรณี 
“เพือ่พจิารณาศกึษารางพระราชบญัญตั”ิ ดงักลาวเปนเฉพาะกรณไีปกไ็ด และเมือ่สภาผูแทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแลว ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”
      การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติเรียงลําดับมาตรา
      เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาและลงมติรับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณาหรือรับหลักการ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูในวาระทีห่น่ึงแลว ในลาํดบัตอไปคอืการพจิารณาในวาระทีส่อง 
โดยการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระท่ีสองของ
วฒุสิภา เปนการพจิารณาในรายละเอยีดของรางพระราชบญัญตัทิีว่ฒุสิภาไดรบัไวพจิารณาในวาระทีห่นึง่ 
โดยในวาระนี้จะกระทําเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
       ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
      สําหรับขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามารถกระทําไดเปน ๒ แนวทาง คือ
      แนวทางแรก ที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      แนวทางที่สอง ท่ีประชมุวุฒิสภามมีตใิหพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หรือรางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
      ๑. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง 
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการทีวุ่ฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือ
จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได
      ในกรณีวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติมีเงื่อนไขในการตั้ง ดังนี้
         ๑) กรณีร างพระราชบัญญัต ิหรือร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที ่
คณะรัฐมนตร ีศาลรัฐธรรมนญู ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง หรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู เปนผูเสนอ
      การตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญเพื่อพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอื
รางพระราชบัญญัตินั้น คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทีเ่กี ่ยวของ สามารถเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสวนของตนไดไมเกิน ๑ ใน ๕ 
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
      ๒) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ
      รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ บญัญตัใิหประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมืน่คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
รางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ 
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีป่ระชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอนั้น วุฒิสภาตองตั้งกรรมาธิการที่มาจากผูแทนของประชาชน
ผูมีสทิธเิลอืกตั้งท่ีเขาชื่อเสนอรางพระราชบญัญตัน้ัินจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมาธกิาร
ทั้งหมด
      ๓) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติทีป่ระธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพนั้น หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา วุฒิสภาตองตั้งคณะกรรมาธกิารวสิามญัขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพจิารณารางพระราชบญัญตัดิงักลาว 
โดยคณะกรรมาธิการทีต่ั ้งขึ ้นนี้ตองประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น 
มีจาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจาํนวนกรรมาธกิารทั้งหมด ทัง้นี ้โดยมสีดัสวนหญงิและชายใกลเคียงกนั
      สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการนัน้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะนําหลักการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่สองของที่ประชุมวุฒิสภามาเปนแนวทาง กลาวคอื การพจิารณาจะเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ 
แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากกรรมาธิการผูใด
ไมเหน็ดวยกบัมตขิองคณะกรรมาธกิารในขอใด จะสงวนความเหน็ของตนในขอน้ันไวเพื่อขอใหวฒุสิภา
วินิจฉัยก็ได 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

       นอกจากนีใ้นการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัิ
ขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาต้ัง สมาชิกวุฒิสภาท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการในคณะนั้น 
หากเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ ก็สามารถ
เสนอคาํแปรญตัตเิพือ่ใหคณะกรรมาธกิารพจิารณาได ซึง่การยืน่คาํแปรญตัตติองกระทาํภายในกรอบเวลา
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเวลาตามปกติ คือ ภายในกําหนด ๗ วัน
นับถัดจากวันที่วุฒิสภารับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ไวพิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยกับคําแปรญัตติ สมาชิกวุฒิสภาผูเสนอคําแปรญัตติ
สามารถสงวนคําแปรญัตติของตนเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตอไป
      เมือ่คณะกรรมาธิการไดพจิารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญหรอืรางพระราชบัญญตัิ
ตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแลว คณะกรรมาธิการตองจัดทํารายงานแลวเสนอตอวุฒิสภา ทั้งน้ี 
รายงานดังกลาวตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
      ๑) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่เปนรางฉบับเดิม
ที่วุฒิสภาลงมติรับหลักการหรือรับไวพิจารณาในวาระที่หนึ่งพรอมการแกไขเพิ่มเติม
      ๒) การระบุวาไดมหีรอืไมมกีารแกไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบาง และถามกีารแปรญัตต ิมตขิอง
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ 
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย
      นอกจากน้ีในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต
ที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของ
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็สามารถบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให
วฒุสิภาพจิารณา ในกรณีทีว่ฒุสิภาเหน็ดวยกับขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร ประธานวฒุสิภามหีนาที่
สงรายงานและขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ

      ๒. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
      การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเม่ือสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ
โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และท่ีประชุมวุฒิสภาอนุมัติ ซึ่งในการพิจารณาพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตินั้นก็ได ทั้งนี้ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ใหถือวาสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในท่ีประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ และประธาน
ของที่ประชุมมีฐานะเปนประธานคณะกรรมาธิการดวย ซึ่งการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาน้ัน
เปนทัง้การพจิารณาขัน้คณะกรรมาธกิารและการพจิารณาของทีป่ระชมุวฒุสิภาในวาระทีส่องเรยีงลาํดบั
มาตรารวมกันไป
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา
      ๑ การนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
      เม่ือประธานวฒิุสภาไดรบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัิ
และรายงานของคณะกรรมาธกิารแลว ประธานวุฒสิภาจะดาํเนินการบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุ
เปนเรื่องดวน เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาตอไป
      ๒ การพิจารณาของที่ประชุมวฒุิสภา
      ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว วุฒิสภาจะพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณา
เรียงตามลําดับมาตรา
      การอภิปรายรางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญในวาระที่ ๒ 
ของท่ีประชุมวุฒิสภา ขอบังคบัการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํหนดแนวทางการใชสทิธอิภปิราย
ไวดังนี้
      ๑)  กรณีร างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญหรือร างพระราชบัญญัติที ่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
            ๑.๑) สมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถใชสิทธิอภิปรายได แตจะอภิปรายไดเฉพาะ
ถอยคําหรือขอความที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพิ่มเติม
           ๑.๒)  สมาชกิวฒุสิภาผูสงวนคาํแปรญตัตหิรอืกรรมาธิการผูสงวนความเห็นสามารถ
ใชสิทธิอภิปรายที่ตนไดสงวนไว
      ๒)  กรณีรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว โดยไมมีการแกไข
เพิ่มเติม
      ผูทีส่ามารถใชสิทธิอภิปรายจะมีไดเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาผู สงวนคําแปรญัตติหรือ
กรรมาธิการผูสงวนความเห็นเทานั้น และสามารถใชสิทธิอภิปรายเฉพาะที่ตนไดสงวนไว
      การช้ีแจงของคณะกรรมาธกิารตอท่ีประชมุวฒุสิภาในที่ประชมุวฒุสิภา คณะกรรมาธกิาร
มีสิทธิแถลง ช้ีแจง หรอืแกไขเพิ่มเตมิเก่ียวกับการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอื
รางพระราชบญัญติัท่ีตนเสนอตอท่ีประชมุวฒุสิภาได หรอืจะมอบหมายใหบคุคลใดๆ แถลงหรอืชี้แจงแทน
ก็ได
      เมือ่วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
จบรางแลว วฒิุสภาจะพจิารณาทั้งรางเปนการสรปุอีกครั้งหนึ่ง และในการพจิารณาครั้งนี ้สมาชกิวฒุสิภา
อาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําไดแตจะขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวา
ขัดหรือแยงกันอยู ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ใชเสียงขางมาก
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

      การพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นพิจารณาใหความเห็นชอบหรือใหแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติในวาระ
ทีส่ามของวุฒสิภา เปนการพิจารณาเพ่ือลงมติในขัน้สดุทายวาจะใหความเห็นชอบหรือใหแกไขเพิม่เติม
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตันิัน้หรอืไม ทัง้น้ี การออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระที่สาม สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการ
ที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียูของวฒุสิภา ขณะทีก่ารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัรางพระราชบญัญตัใิชคะแนนเสยีงขางมาก
      การลงมติในวาระที่สาม จําแนกไดเปน ๒ กรณี ดังนี้
      ๑) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภาไมมีการแกไขเพิ่มเติม
      ใหที่ประชุมลงมติวาจะเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณี “เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวย
กับสภาผูแทนราษฎรในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นทั้งฉบับ
โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยกับสภาผู แทนราษฎร ก็ถือวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรฐัสภา
      กรณี “ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาไมเห็นชอบดวย
กับสภาผู แทนราษฎรในร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาและท่ีประชุมวุฒิสภาไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลวโดยไมมีการแกไข ในกรณีนี้ 
“ใหยับยั้ง” รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
      ๒) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภามีการแกไขเพิ่มเติม
      ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวา ใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
      กรณี “ใหแกไขเพิม่เตมิ” หมายความถงึ ในการพจิาณาเรยีงลาํดับมาตราขัน้คณะกรรมาธกิาร
และในท่ีประชุมวุฒสิภา วฒุสิภาเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอความและไดลงมติในวาระท่ีสามวา “ใหแกไข
เพิ่มเติม” ตามที่คณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม
      กรณี “ไมแกไขเพิ่มเติม” หมายความถึง วุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
      รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาพิจารณาและ
ลงมตวิา “ใหแกไขเพิม่เตมิ” เม่ือสงกลบัไปยงัสภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวไมเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาก็ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภาน้ัน ๆ มีจํานวน
เทากนัตามทีส่ภาผูแทนราษฎรกาํหนดประกอบเปนคณะกรรมาธกิารรวมกนัเพือ่พจิารณารางพระราชบญัญตัิ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น และเมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จแลว
ตองจดัทํารายงานพรอมท้ังรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัท่ีิพจิารณา
เสร็จแลวนั้นเสนอตอสภาทั้งสอง และหากสภาทั้งสองเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ จึงจะถือวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตถาสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวยก็ใหยับยั้งไวกอน
      สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที ่ “วุฒิสภา
ยับยั้ง” ไวนั้น มีไดในกรณีดังตอไปนี้
      กรณีที่ ๑ การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา วุฒิสภาลงมติไมรับหลักการหรือ
ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณีที่ ๒ การพจิารณาในวาระท่ีสองของวฒุสิภา ไมมีการแกไขเพิ่มเตมิแตวฒุสิภาลงมติ
ในวาระที่สาม ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณีที่ ๓ การพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา มีการแกไขเพิ่มเติมและวุฒิสภาลงมติ
ในวาระที่สามใหแกไขเพิ่มเติม
      เมือ่สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติคืนไปยัง
สภาผูแทนราษฎรแลว หากสภาผูแทนราษฎรไมเหน็ชอบดวยกบัการแกไขเพิ่มเตมิของวฒุสิภา ซึ่งเปนเหตุ
ใหมีการตั้งคณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณาและสภาใดสภาหน่ึงไมเหน็ชอบดวยกับรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ สภาผูแทนราษฎร
จะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลา ๑๘๐ วัน ไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร หรือนับแตวันทีส่ภาใด
สภาหน่ึงไมเหน็ชอบดวย แลวแตกรณี แตถารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัิ
ทีต่องยับยัง้ไวเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
      โดยท้ัง ๓ กรณี ดงักลาว ถาสภาผูแทนราษฎรลงมตยืินยันรางเดมิ คอื รางท่ีสภาผูแทนราษฎร
ลงมตใิหความเหน็ชอบกอนสงใหวฒิุสภาพจิารณา หรอืรางท่ีคณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณา แลวแตกรณี 
ดวยคะแนนเสยีงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

บทสรุป
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวาวุฒิสภาน้ันเปนองคกรท่ีมีความสําคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็ดวยเหตุที่วุฒิสภาเปนองคประกอบสวนหน่ึง
ของรัฐสภาซ่ึงเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญในการสรางดุลยภาพในกระบวนการนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา กลาวคือ เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากล่ันกรองรางกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว ทั้งน้ี เพ่ือให
การตรากฎหมายเปนไปอยางรอบคอบและตรงตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย อันจะทําใหกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนกติกา
ของสงัคมนัน้ เปนกฎหมายทีด่แีละมคีวามเปนธรรม สาํหรบัเพือ่เปนเครือ่งมอืในการพฒันาประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาและนําพาใหประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรและประชาชนอยูเย็นเปนสุขตลอดไป  
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

หลกัเกณฑในการคดัคานผูพพิากษาหรอืตลุาการ
ในการพจิารณาพพิากษาคดี

๑. ความนํา
 หลักความเปนกลาง ถือเปนหลักการหนึ่งในความยุติธรรมตามธรรมชาติ๑ (Jus naturale) 
ซึ่งเกดิขึ้นจากแนวความคดิพื้นฐานที่วา หากบคุคลมอํีานาจสั่งการในเรื่องที่ตนมสีวนไดเสยีอยู บคุคลน้ัน
กจ็ะสูญเสียความเปนกลางและไมอาจวนิิจฉยัสั่งการโดยปราศจากอคติในเรื่องน้ัน ๆ  ได ดงัน้ัน หลกัการ
ดังกลาวนี้จึงนํามาใชในองคกรของรัฐที่มีอํานาจวินิจฉยัในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนหลักความเปนกลาง
ของผูพพิากษาหรอืตุลาการ ซึ่งนํามาสูการคดัคานผูพพิากษาท่ีมีประโยชนไดเสยีในคดมิีใหเปนผูวนิจิฉยั
ในคดีนัน้ หรือหลกัความเปนกลางขององคกรฝายปกครองทีห่ามมิใหเจาหนาทีข่องรัฐหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการใด ๆ ทีม่ีอํานาจพิจารณาทางปกครอง พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการหรือรวมประชุม
และลงมติในเรื่องใด ๆ ที่ตนมีสวนไดเสียอยู๒ เปนตน
 หากจะกลาวถึงแตเฉพาะเรื่องหลักความเปนกลางของผูพิพากษาหรือตุลาการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น สําหรับประเทศไทย
นอกจากจะไดมีการบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวนี้เอาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๒)๓ แลว ก็ยังไดมีการบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการเรื่องดังกลาวไว
ในกฎหมายอีกหลายฉบับดวยกัน จึงเปนทีน่าสนใจวา บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ในประเทศไทยนั้น 
ไดมีการวางหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไวเหมือนกันหรือมีความแตกตางกนัอยางไรบาง 

๑ เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน, “องคกรและวิธีการคุมครองประชาชนและควบคุมฝายปกครองภายในฝายปกครอง
ในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๑๗๑.

๒ บุปผา  อัครพิมาน, “หลักกฎหมายทั่วไป”, วารสารวิชาการศาลปกครอง, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๔๘), 
หนา ๑๔ – ๑๕.

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้

     ฯลฯ                 ฯลฯ

  (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย 
การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการ...”.
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หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลและความรูสําหรับทานผูอานเพื่อใชประกอบในการใชสิทธิคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี คอลัมนมุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้
จงึขอเสนอบทความ เรื่อง “หลกัเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรอืตุลาการในการพจิารณาพพิากษาคด”ี 
ซึ่งจะกลาวถึงหลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
และกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้ 

๒. หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง
 เมือ่มีคดีเขามาสูศาลแลว การที่คู ความฝายใดฝายหนึ่งจะคัดคานผูพิพากษานั้น มิใชวา
จะอางเหตุอยางใดอยางหนึ ่งตามที่ตนพอใจขึ ้นเปนเหตุคัดคานได แตจะตองเปนเหตุทีบ่ัญญัติ
อยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑ
ในการคัดคานผูพิพากษาไว ดังนี้

 ๒.๑ เหตุคัดคานผูพิพากษา
  (๑) การมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของในคดี๔

   คาํวา “มผีลประโยชนไดเสยีเกี่ยวของ” หมายถงึ ผูพพิากษาคนนั้นเปนผูมีสวนไดเสยี
โดยตรงหรือโดยใกลชิดในคดีนัน้ ซึ ่งถาคู ความฝายใดแพหรือชนะคดีแลวจะกระทบกระเทือน
ถึงผลประโยชนของผูพิพากษาดวย เชน ผูพิพากษานั้นเปนผูถือหุนอยูในหุนสวนหรือบริษัทซึ่งเปน
คูความ หากหุนสวนหรือบริษัทนั้นแพคดี ก็ยอมกระทบถึงสวนไดเสียหรือผลประโยชนของผูพิพากษา
โดยตรง๕ เปนตน
  (๒) การมีความสัมพันธสวนตัวกับคูความ๖ ไดแก
   (๒.๑) กรณีเปนญาติเกีย่วของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง กลาวคือ เปนบุพการี 
หรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ เชน ปู ยา ตา ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน ลื่อ เปนตน หรือเปนพี่นอง
ไมวาจะรวมบดิามารดาเดยีวกนั หรอืเปนพี่นองรวมบดิาหรอืรวมมารดาเดยีวกันก็ได รวมทั้งลกูพี่ลกูนอง 

๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๑).
๕ มาโนช  จรมาศ, คําสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๑ – ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑) น. ๑๖๕.
๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๒).
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คือ ลูกของลุง ปา นา อา ทีเ่ปนพี่นองกับบิดาหรือมารดาของผูพิพากษานับไดเพียงสามชั้น หรือ
เปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน เชน พอตาหรือแมยายของผูพิพากษา นับไดเพียงสองชั้น 
   (๒.๒) กรณเีปนผูแทนโดยชอบธรรม หรอืผูแทน หรอืไดเปนทนายความของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งมาแลว๗

    คําวา “ผูแทนโดยชอบธรรม” ในกรณีนี้ หมายถึง ผูแทนโดยชอบธรรม
ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑ (๑๓) ซึ่งมีความหมายกวางกวา
ผูแทนโดยชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งนอกจากบิดามารดาของผูเยาวแลว 
ยังหมายความรวมถึงผูอนุบาลและผูพิทักษดวย สวนคําวา “ผูแทน” หมายความวา การเปนผูแทน
ของตัวความไมวาในกรณีใด ๆ เชน ผูแทนนิติบุคคล หรือผูแทนเฉพาะคดีซึ ่งศาลมีคําสั่งแตงตั้ง
ใหดาํเนนิกระบวนพจิารณาแทนผูไรความสามารถตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง มาตรา ๕๖ 
วรรคสี ่และรวมไปถงึผูเขาดาํเนนิคดแีทนคูความในศาลโดยการมอบอํานาจหรอืในฐานะผูจดัการมรดก 
สวนทีว่าไดเปนทนายความของคูความฝายใดฝายหนึ่งมาแลว ไมไดหมายความเพียงเปนทนายความ
แกตางวาตางใหเทานัน้ แมเพียงเคยรับปรึกษาคดีเรือ่งนัน้ในฐานะทนายความ ก็อยูในฐานะทีจ่ะ
ถูกคัดคานไดเชนเดียวกัน สวนการเคยเปนทนายความใหแกคูความฝายใดในคดีอืน่ ไมนาจะเขา
เหตุคัดคานได๘    
   (๒.๓) กรณีมคีดีอกีเรื่องหนึ่งอยูในระหวางพิจารณา ซ่ึงผูพิพากษานั้นเอง หรอืภรยิา 
หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความ
ฝายใดฝายหน่ึง หรือภริยา หรือญาติทางสบืสายโลหติตรงขึน้ไปหรอืตรงลงมาของคูความอกีฝายน้ัน
อีกฝายหนึ่ง๙ 
    เหตุคัดคานในกรณีนี้ แมวาจะไมใชเปนเรื่องความสัมพันธสวนตัวกับคูความ
ในคดีทีผู่พิพากษานัน้พิจารณาอยูโดยตรงก็ตาม แตก็เปนความสัมพันธสวนตัวในทางออม ซึง่เปน
เหตุจูงใจใหเกิดอคติได จึงอาจรองคัดคานไดเชนเดียวกัน
   (๒.๔) กรณีเปนเจาหนี้หรอืลกูหนี ้หรอืเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหน่ึง๑๐  
    โดยความเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางนั ้นจะตองยังคงมีอยู
ในขณะที่พิจารณาคดีนัน้ หากวาความเปนหนี้หรือความเปนนายจางระหวางผูพิพากษาและคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งไดสิ้นสุดลงแลวในระหวางการพิจารณา ก็ไมมีเหตุที่จะคัดคานในกรณีนี้ไดอีก๑๑

๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๔).
๘ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๗ – ๑๖๘.
๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๖).
๑๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๗).
๑๑ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๘ – ๑๖๙.
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  (๓) การมีความเกี่ยวของกับคดีนั้นมากอน 
   (๓.๑) กรณีเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยานโดยที่ไดรูเห็นเหตุการณ หรือโดยเปน
ผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น๑๒

    การกําหนดเหตุคัดคานในกรณีนี้ เนื่องจากการทําหนาทีเ่ปนพยานในศาล
อาจเปนเหตุใหผูพิพากษานั้นมีอุปาทานไปในทางใดทางหนึ่งจนขาดความเที่ยงธรรมได   
     (๓.๒) กรณีเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลว 
หรือเปนอนุญาโตตุลาการมาแลว๑๓

    เหตคุดัคานกรณน้ีีจํากัดเฉพาะกรณท่ีีเปนผูพพิากษาที่น่ังพจิารณาคดเีดยีวกนันั้น
ในศาลอื่นมาแลว มิใชเปนเพียงเรื่องเดียวกัน เชน เปนผูพิพากษาพิจารณาคดีในศาลชั้นตนมาแลว 
ตอมาไดเลื่อนเปนผูพิพากษาศาลอุทธรณ จึงตองหามพิจารณาคดีเดียวกันอีก แตถาเปนผูพิพากษา
ศาลอาญานั่งพจิารณาคดอีาญาแลวตอมายายมาอยูศาลแพงและตองพจิารณาคดแีพงเกี่ยวเน่ืองกับคดอีาญา
เรื่องกอน ก็ยอมไมเขาเหตุคัดคานกรณีนี ้ แมจะเปนเรื่องเดียวกันแตเปนคนละคดี๑๔ หรือวาเปนคดี
ที่เกี่ยวของกันแตมิใชคดีเดียวกันก็จะยกมาเปนเหตุคัดคานในกรณีนี้มิไดเชนเดียวกัน๑๕

  (๔) การที่ศาลนั้นมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว๑๖ 
   กรณีศาลใดมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว นอกจากผูพิพากษานั้นอาจถูกคัดคาน
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังทีก่ลาวมาแลวทัง้หมดในขอ ๒.๑ (๑) - (๔) ขางตนแลว ผูพิพากษานั้นยังอาจ
ถูกคัดคานดวยเหตุประการอื่นไดดวย หากวาเหตุนั้นมีสภาพรายแรง ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป
 ๒.๒ ขั้นตอนในการคัดคานผูพิพากษา๑๗

  (๑) วิธีการยื่นคําคัดคานผูพิพากษา และการถอนตัวของผูพิพากษา 
   กรณมีีเหตท่ีุจะคดัคานผูพพิากษาอยางใดอยางหน่ึงดงัท่ีกลาวมาขางตน หากคูความ
ฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษา กฎหมายไดกําหนดใหคูความมีสิทธิคัดคานผูพิพากษานั้นได
โดยตองทําเปนคํารองยื่นตอศาล หรือกรณีหากผูพิพากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกลาวตอศาลแสดงเหตุ
ที่ตนอาจถูกคัดคาน แลวขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได

๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๓).
๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๕).
๑๔ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๘.
๑๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓/๒๕๓๘.
๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๒.
๑๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔.
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ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๓. ขอกําหนดเก่ียวกับ
การดํ า เ นิ นคดี
ข อ ง ศ า ล ฎี ก า
แผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๔  เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือกองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา 
๑๓ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ใหประธานศาลฎีกาประกาศ
รายชื่อองคคณะผูพิพากษาไวที่ศาลฎีกาภายในกําหนด ๕ วัน นับแตวัน
ประชุมใหญ เพ่ือใหคูความทราบและมีโอกาสคัดคานผูพิพากษาคนใดท่ีไดรับเลือก
เปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาคดีนั้น

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๔. ข อ กํ า ห น ด
ศาลรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ย วิ ธี
พิ จ า รณ า แ ล ะ
การทําคําวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๑๐  ตุลาการอาจถูกคัดคานไดในเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสวนไดเสียเกี่ยวของในคํารองที่ขอใหวินิจฉัย
(๒) เปนหรือเคยเปนสามีหรือภริยา หรือญาติของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง 

คอื เปนบพุการหีรอืผูสบืสนัดานไมวาชัน้ใด ๆ  หรอืเปนพีน่องหรอืลูกพีล่กูนอง
นับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติทางการสมรสนับไดเพียงสองชั้น

(๓) เคยถูกอางเปนพยาน โดยท่ีไดรูเห็นเหตุการณ เวนแตเคยมีสวนรวม
ในวิธีพิจารณาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือเคยแสดงความเห็น
ในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวของ
กับคํารองนั้น

(๔) เปนผูแทนโดยชอบธรรมของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมากอน
(๕) เปนกรรมการกฤษฎีกาหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งพิจารณาคํารอง

ในเรื่องเดียวกันนั้นมากอน
(๖) มคีดอียูในระหวางการพิจารณาท่ีตลุาการน้ันเอง สาม ีภรยิา หรอืญาติ 

สืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมาของตุลาการนั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูกรณี 
สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมาของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

ขอ ๑๑ เมื่อมีเหตุที่จะคัดคานอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๑๐ เกิดขึ้นแก
ตุลาการคนใด ตุลาการนั้นเองจะแถลงตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน 
แลวขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได

ขอ ๑๒ เมื่อมีเหตุท่ีตุลาการอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๑๐ คูกรณีหรือ
ผูเกี่ยวของอาจยกขอคัดคานขึ้นอางโดยทําเปนคํารองคัดคานยื่นตอศาลได
 ไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาด

เมื่อมีการยื่นคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการซึ่งถูกคัดคาน
งดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาศาลจะไดมีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดคานนั้น

การกระทําใดๆ ของตุลาการซึ่งถูกคัดคานที่ไดดําเนินไปกอนมีเหตุที่อาจ
ถูกคัดคานนั้นยอมสมบูรณไมเสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งยอมรับคํารอง
คัดคาน เวนแตศาลจะกําหนดเปนอยางอื่น
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ขอ ๑๓ เมือ่มีการยื ่นคํารองคัดคานตุลาการคนใด และตุลาการซึ ่ง
ถูกคัดคานไมขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนัน้ ใหศาลพิจารณาคํารอง
คัดคานและบันทึกคําชี้แจงของตุลา การซึ่งถูกคัดคานโดยอาจฟงคําแถลงของ
คูกรณีและตุลาการซ่ึงถูกคัดคาน รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรแลว
ออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคํารองคัดคานนั้น คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด

เม่ือศาลตองพจิารณาตามวรรคหนึง่ ตลุาการซึง่ถกูคดัคานจะรวมพจิารณา
หรือออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดคํารองคัดคานมิได

การชี้ขาดคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหถือตามคะแนนเสีย งขางมาก 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหถือตามคํารองคัดคาน

ขอ ๑๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัย
หรือคําสัง่คดีใดมิไดเวนแตมีเหตุทีอ่าจถูกคัดคานตามขอ ๑๐ เหตุสุดวิสัย 
เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

๕. พระราชบัญญัติ
จดัตัง้ศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณา
ค ดี แ ร ง ง า น 
พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

๖. พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและ
การคาระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
วิธีพิจารณาคดี
ท รั พ ย สิ น ท า ง
ปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

๗. พระราชบัญญัติ
จั ด ตั ้ง ศ า ล
ล มละลายและ
วิ ธี พิ จ า ร ณ า
ค ดี ล ม ล ะ ล า ย 
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณา
ในศาลลมละลายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกาํหนดตาม
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงแลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จุลนิติ

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๘. พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณา
ค ดี ป ก ค ร อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือ
ผู แถลงคดีปกครองอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผู พิพากษา
ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมี
สภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่ง
ใหผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ และการสั่งใหผูอืน่เขาปฏิบัติหนาทีแ่ทน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด

การสั่งใหตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานงดการพิจารณายอมไม
กระทบกระเทือนถึงการกระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคาน
ที่ไดกระทําไปแลว

๔. บทสรุป
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเมื่อพจิารณาบทบญัญตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวกบัการคดัคานผูพพิากษา
หรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีแลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติทีถ่ือวาเปนกฎหมายหลัก คือ 
“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๔” นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติ
ถึงหลักการดังกลาวไวในกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งโดยสวนใหญแลวมักจะกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวย
การคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เชน 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๗ พระราชบญัญตัจัิดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๓ 
พระราชบัญญัติจดัต้ังศาลลมละลายและวธิพีจิารณาคดลีมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ เปนตน หรอื
กฎหมายบางฉบบัไดกําหนดหลักการในเร่ืองดงักลาวไวโดยมบีทบญัญติัของกฎหมายท่ีคลายกนักบั
ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคาํวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ ถึงขอ ๑๔ 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ เปนตน  
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 แตเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑในการรักษาความเปนกลางของศาลอื่นที่มิไดนําหลักเกณฑ
ในเรื ่องการคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปใชทั ้งหมดแลว 
จะเห็นไดวามีหลักเกณฑในการรักษาความเปนกลางที่คอนขางรัดกุมและมีการประกาศรายชื่อ
ของผูพิพากษาเพื่อใหคูความไดทราบและมีโอกาสในการคัดคานดวย อาทิ ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การดาํเนินคดขีองศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ สวนท่ี ๒ ขอ ๔ 
ที่กําหนดใหมีการประกาศรายชื่อของผูพิพากษาไวที่ศาลฎีกามีกําหนด ๕ วัน เพื่อใหคูความทราบและ
มีโอกาสคดัคาน หรอืขอกาํหนดของศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํวนิิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๑๒ ไดกําหนดใหสามารถยื่นคํารองคัดคานตอศาลไดไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ชี้ขาด ซึ่งจะแตกตางจากระยะเวลาในการยื่นคาํรองคดัคานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
มาตรา ๑๓ (๒) ที่กําหนดระยะเวลาคัดคานไวคอนขางจํากัด คือ กอนวันสืบพยาน หรือหากไมมี
การสืบพยานก็ตองยื่นกอนวันที่ศาลพิพากษา 
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  (๒) ระยะเวลาในการยื่นคัดคานผูพิพากษา
   กฎหมายไดกําหนดใหคูความอาจยื่นคํารองคัดคานผูพิพากษาไดกอนวันสืบพยาน 
แตถาไดทราบเหตท่ีุพงึคดัคานไดในระหวางการพจิารณา ก็ใหย่ืนคาํรองคดัคานไมชากวาวันนัดสบืพยาน
ครั้งตอไปแตตองกอนเริ่มสืบพยานเชนวานั้น
  (๓) การพิจารณาคํารองคัดคาน
    เม่ือศาลไดรบัคาํรองคดัคานแลว ศาลจะตองพจิารณาดวูาเหตท่ีุคูความยกขึ้นคดัคาน
นัน้เปนเหตุทีจ่ะคัดคานไดตามกฎหมายหรือไม ถาไมมีเหตุทีจ่ะคัดคานไดตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว 
ศาลก็ตองยกคํารองเสีย แตหากคํารองคัดคานมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดและผูพิพากษาที่ถูกคัดคาน
ไมยอมถอนตัว ศาลก็ตองฟงคําแถลงและพยานหลักฐานที่คูความนํามาเสนอตอศาล แลวออกคําสั่ง
ยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด

๓. หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอื่น 
 

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๑. ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ
อาญา

 มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาขอใดซึ ่งประมวลกฎหมายนี ้ม ิไดบ ัญญัติ
ไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบญัญติัแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได 

มาตรา ๒๗ ผูพิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจ
ตามบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึง่บญัญตัิไว
ในเรื่องนั้นก็ได

๒. พระราชบัญญัติ
ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ว า ด ว ย วิ ธี
พิ จ า ร ณ า ค ดี
อ า ญ า ข อ ง
ผู ดํารงตําแหนง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาทีใ่นคดีเมือ่
(๑) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ
(๒) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหไปดํารงตําแหนงที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนือ่งจากการคัดคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษา

มีคําสั่งยอมรับตามคําคัดคานในมาตรา ๑๖
ในกรณีทีม่ ีเหตุตามวรรคหนึ ่ง ใหดําเนินการเลือกผู พิพากษาแทนที่

ตามวิธีการในมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๖ หากคู ความฝายใดประสงคจะคัดคานผู พิพากษาคนใด

ทีไ่ดรับเลือกเปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา เนือ่งจากมีเหตุอันจะ
คัดคานผูพิพากษาได ใหยื่นคํารองตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน 
ในการนี ้ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามที่เห็นสมควรแลวมีคําสัง่ยอมรับ
หรือยกคําคัดคาน คําสัง่นีเ้ปนทีส่ดุ และใหนาํบทบญัญตัิวาด วยการคัดคาน
ผูพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพงมาใชบังคบัโดยอนโุลม 
การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน
ไปแลวเวนแตผู คัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําให
ไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น
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คําคม

จุลนิติ๑๔๐

  การแกไขกฎหมายตองทําตามวิถีทางของกฎหมาย เช น ออก

กฎหมายใหม แกหรือยกเลิกกฎหมายที่ไมเปนธรรม บัญญัติกฎหมายใหมขึ้นแทน

ใหสอดคลองกับทํานองคลองธรรม ใหเปนธรรมแกสังคมไมใชเปนธรรมแกชน

กลุมหน่ึง ไมคาํนงึถงึความเปนธรรมแกชนกลุมอืน่อนัมใิชความเปนธรรมแกสงัคม 

ซึ่งหมายความถึงประชาชนท้ังประเทศเปนสวนรวม ไมใชใชวิธีนอกกฎหมายโดย

อาศยัการขมขูอางอาํนาจอนัธพาล ใชกาํลังบบีบงัคบั ยยุงใหเกดิความระสํา่ระสาย

(หนังสือวาทะนักกฎหมาย หนา ๔๕, ศ.จิตติ  ติงศภัทิย)
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑๔๑จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
  กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายประเภทหนึ่งที่กําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน 

ดวยการบญัญตัวิาการกระทําใดบางท่ีเปนความผดิและกาํหนดโทษท่ีจะลงแกความผดินั้น ๆ  ซึ่งการกาํหนด
การกระทําที่เปนความผิดนี้ก็ดวยมีเจตนารมณเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมใหสมาชิก
ของสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน โดยโทษทางอาญาที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นมีอยู ๕ สถานดวยกัน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน สําหรับในสวน
ของโทษรบิทรพัยสินนั้นเปนโทษที่มีมาแตโบราณ มุงหมายใหผูกระทําความผดิตองสญูเสยีทรพัยสนิท่ีมี 
ระบบของการริบทรัพยสินสามารถจําแนกไดเปน ๒ ระบบ คือ ระบบการริบทรัพยสินแบบเจาะจง
ตัวทรพัยสนิ มุงรบิตวัทรพัยสินท่ีไดมาจากการกระทาํความผดิเปนสาํคญั ระบบนี้ทรพัยสนิท่ีรบิจะตองมอียู
ในขณะที่ศาลมคีาํพพิากษาใหรบิ และระบบการรบิทรพัยสนิตามมลูคา ท่ีใหอํานาจแกศาลที่จะพพิากษา
ใหผูกระทําความผิดชําระเงินตามมูลคาทีเ่ทากับมูลคาของทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทําความผิด
โดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินทีผู่กระทําความผิดไดมาจากการกระทําความผิดในขณะที่
ศาลมีคําพิพากษาใหริบ

   สําหรบัการลงโทษรบิทรพัยสนิท่ีไดมาจากการกระทําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔ (๑) (๒) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา มีหลักวาทรัพยสินที่จะถูกริบนั้นตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับความผิด
โดยตรงหรอืเปนทรพัยสินสกปรก อนัเปนการรบิทรพัยสนิแบบเจาะจงตวัทรพัยสนิ และหากเปนกรณท่ีี
ผูกระทําความผดิไดกระทําการแปลงสภาพทรพัยสนิดวยการจาํหนาย จาย โอนทรพัยสนิในรปูแบบตาง ๆ  
ไปกอนทีศ่าลจะมีคําพิพากษา ทาํใหไมมีตัวทรัพยสินเดิมหลงเหลืออยูอันจะทําใหการริบทรัพยสิน
มีประสทิธภิาพไมเพยีงพอและเปนชองทางใหผูกระทาํความผดิยังคงไดรบัประโยชนจากทรพัยสนิ ดงันั้น

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

การริบทรัพยสินตามมูลคา 
(Value - based co nf i scation)
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๔๒ จุลนิติ

การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

การนาํระบบการริบทรพัยสนิตามมลูคามาปรบัใชในประมวลกฎหมายสามารถทีจ่ะแกไขปญหาดงักลาวได 
ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง การริบทรัพยสิน
ตามมูลคา (Value - based confiscation) ดังนี้

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการริบทรัพยสินตามมูลคา๑

  โทษริบทรัพยสินเปนการบังคับเอาทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน เปนโทษที่มีมาแต
โบราณกาล โดยริบทรัพยสินทั้งหมดของผูกระทําความผิดเปนของรัฐทั้งสิ้น เรียกวา “ริบราชบาตร” 
โทษเชนนี้มีผลรายแกครอบครัวของผูกระทําความผิดมากเกินสมควร ตอมาจึงมีการยกเลิกและเปลี่ยน
มาเปนการริบทรัพยสินเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความผิด ระบบของการริบทรัพยสินน้ันสามารถจําแนกได
เปน ๒ ระบบ คือ การริบทรัพยสินแบบเจาะจงตัวทรัพยสิน และการริบทรัพยสินตามมูลคา

  การริบทรัพยแบบเจาะจงทรัพยสิน (Property - based confiscation or Forfeiture) 
หรือการริบทรัพยสินสกปรก เปนระบบการริบทรัพยสินแบบด้ังเดิม ที่เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาใหริบ
ทรัพยสินแลวกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะท่ีศาลมี
คาํพพิากษาใหรบิ และทรพัยสนิทีจ่ะถกูรบิไดจะตองเปนทรพัยสนิทีเ่ก่ียวกบัการกระทาํความผดิในทางใด
ทางหนึ่ง โดยอาจจะเปนทรัพยสินที่ทําหรือมีไวเปนความผิด หรือทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เปนตน ดวยเหตุนี้ การริบทรัพยสิน
ในระบบน้ีจึงจะตองมีการพิสูจนความเก่ียวของของทรัพยสินที่จะถูกริบกับการกระทําความผิด และ
ในระบบน้ี หากทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด โดยหลักแลว
สามารถรบิทรพัยสนินัน้ไดโดยไมตองคาํนงึวาในขณะทีม่กีารรบิน้ันทรพัยสนิดงักลาวจะมผีูใดเปนเจาของ
ซึง่อาจจะกระทบตอสทิธิของบคุคลภายนอก ระบบนีจ้งึมบีทบญัญตัทิีใ่หความคุมครองสทิธขิองบคุคลภายนอก
ในบางกรณี นอกจากนี้ ในกรณีที่ไมอาจหาทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด
ทําใหไมอาจริบทรัพยสินได และผูกระทําความผิดยังคงไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดอยู 
หลายประเทศที่ใชระบบนี้จึงมีบทบัญญัติที่อนุญาตใหบังคับริบทรัพยสินอื่น ๆ ที่ไดมาโดยชอบดวย
กฎหมายของผูกระทําความผิดไดในบางกรณี เชน ไมพบทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทํา
ความผิดหรือทรัพยสินนั้นอยูในตางประเทศ เปนตน ระบบการริบทรัพยแบบนี้เปนระบบที่ใชกันอยู
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

  ระบบการริบทรัพยสินแบบมูลคา (Value - based confiscation) โดยหลักแลว
คาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนิเปนการบงัคบัใหผูกระทาํความผดิชาํระเงนิเปนจาํนวนเทากบัมลูคาทรพัยสนิ
ทีไ่ดจากการกระทาํความผดิ แตมไิดมกีารระบใุหรบิทรพัยสนิใดโดยเฉพาะ จงึไมจาํตองมทีรพัยสนิทีเ่ปน
วตัถแุหงคาํพพิากษาในขณะท่ีศาลมีคาํพพิากษาใหรบิทรัพยสนินัน้ ซึง่มสีภาพเหมือนกบัโทษทางการเงิน
ที่ลงกับผูกระทําความผิด ในระบบนี้ พนักงานอัยการหรือโจทกไมมีหนาที่ที่จะตองพิสูจนวาทรัพยสินที่

   ๑กัมปนาท  แสนโภชน, การริบทรัพยสินตามมูลคา (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), ๒ - ๓.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ขอรบิเปนทรพัยสินที่ไดมาจากการกระทาํความผดิ เพยีงแตนําเสนอพยานหลกัฐานวาผูกระทาํความผดิ
ไดรับทรัพยสินจากการกระทําความผิดเปนมูลคาเทาใด และหากผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คาํพพิากษา คาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนินัน้จะสามารถใชบงัคบักบัทรพัยสนิทุกชนดิของผูกระทาํความผดิ
โดยไมคํานึงถึงวาทรัพยสินนั้นจะไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไดมาจากการกระทําความผิด

  ภายใตระบบการริบทรัพยสินตามมูลคานี้ แมทรัพยสินสกปรกจะไมมีอยูแลว หรือถูก
จําหนาย จาย โอน ไปยังบุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดไมวากอนหรือหลัง
จากที่ศาลมคีาํพพิากษาลงโทษจาํเลย ศาลก็ยังคงมอํีานาจที่จะมคีาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนิตามมลูคาได 
และเจาพนกังานกยั็งคงสามารถบงัคบัโทษเอากับทรพัยสนิใด ๆ  ของจําเลยได ระบบการรบิทรพัยแบบนี้
เปนระบบที่ใชกันอยูในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร 

๓. แนวทางการลงโทษริบทรัพยสินของประเทศไทย
    การรบิทรพัยสินเปนโทษอาญาสถานหน่ึงท่ีทําใหผูกระทาํความผดิตองสญูเสยีทรพัยสนิไป

โดยลักษณะของทรัพยสินที่ศาลจะริบไดมี ๓ ประเภท คือ ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ทรัพยสินที่
ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด แล ะทรัพยสินที่
ศาลจะริบหรือไมก็ได กลาวคือ

    ก) ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒ บัญญัติวา 
“ทรพัยสนิใดที่กฎหมายบญัญตัไิววา ผูใดทาํหรอืมไีวเปนความผดิ ใหรบิเสยีท้ังสิ้น ไมวาเปนของผูกระทาํ
ความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” ทรัพยสินตามมาตรานี้ ไดแก ทรัพยสินทีท่าํขึน้
เปนความผิด เชน เอกสารปลอม เงินตราปลอม และทรัพยสินที่มีไวเปนความผิด เชน ปนไมมีทะเบียน 
แรเถื่อน ยาเสพติด เปนตน

    ข) ทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึง่มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔ บัญญัติวา
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

    “บรรดาทรัพยสิน
     (๑) ซึง่ไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๖๗ 

มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ
     (๒) ซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่บุคคลได

กระทําความผิด
    ใหริบเสียทั้งส้ิน เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรู เห็นเปนใจดวยในการ

กระทําความผิด”
     ทรัพยสินตามมาตรา ๓๔ นี้ ไดแก เงินติดสินบนเจาพนักงาน หรือเงินที่เตรียมไวใหแก

ผูรับจางฆาผูอื่น อันเปนการลงโทษเพื่อตัดประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
    ค) ทรพัยสนิทีศ่าลจะริบหรอืไมกไ็ด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓ บญัญตัวิา
     “ในการริบทรัพยสนิ นอกจากศาลจะมีอาํนาจริบตามกฎหมายท่ีบญัญตัไิวโดยเฉพาะแลว

ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ
    (๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทาํความผิด หรือ
     (๒) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
     เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทํา

ความผิด”
    ทรพัยสนิตามมาตรา ๓๓ นี ้ไดแก ทรพัยสนิทีบ่คุคลไดใชในการกระทําความผิด เชน เรอืทีใ่ช

พาคนตางดาวเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย รถยนตทีใ่ชนาํยาเสพติดไปสูผูซือ้ ทรพัยสนิทีม่ไีวเพือ่ใช
ในการกระทําความผิด เชน กญุแจผ ีเงนิของกลางท่ีเตรยีมไวใหแกผูรบัจางฆาผูอืน่ ทรพัยสนิท่ีบคุคลไดมา
โดยไดกระทําความผิด เชน เงนิทีไ่ดจากการขายยาเสพตดิ เงนิทีไ่ดมาจากการฉอโกงประชาชน๒ เปนตน

     สาํหรับวิธกีารดําเนินการในกรณีทีผู่กระทําความผิดไมสงทรัพยสนิทีร่บินัน้ ศาลมีอาํนาจ
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗ ซึ่งบัญญัติวา 

     “ถาผูที่ศาลส่ังใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาท่ีศาลกําหนด ใหศาลมีอํานาจส่ัง
ดังตอไปนี้

     (๑) ใหยึดทรัพยสินนั้น
     (๒) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ
     (๓) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่สั่งใหสงได แตไมสง หรือชําระราคา

ทรัพยสินนั้นได แตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินหน่ึงป 
แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสินหรือชําระ
ราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได” 

   ๒ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), 
๒๒๓ – ๒๒๗.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

   ทั้งนี้ การที่ศาลจะมีอํานาจสั่งตามมาตรา ๓๗ ไดจะตองมีตัวทรัพยสินที่จะริบอยูไมวา
จะไดยึดมาเปนของกลางแลวหรอือยูท่ีผูอ่ืน ถาทรพัยสนิท่ีจะรบิไมมอียู เชน ถกูทําลายหรอืสญูหายหรอื
ความมีอยูไมปรากฏ ศาลก็จะสั่งริบไมได และเมื่อสั่งริบไมไดก็จะใชวิธีการตามมาตรา ๓๗ ไมได๓ 
      สวนการขอทรัพยสินทีถู่กริบคืนนั้น ทรัพยสินทีศ่าลจะตองริบเสมอตามมาตรา ๓๒ 
จะขอคนืไมได แตทรพัยสินท่ีศาลมีดลุพนิิจในการรบิตามมาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๔ ซึ่งเปนของผูท่ีมไิด
รูเหน็เปนใจดวยในการกระทาํความผิด ยอมขอคนืไดตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๓๖ “ในกรณท่ีีศาลสัง่ให
ริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของ
แทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคนืทรัพยสิน 
ถาทรพัยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน แตคาํเสนอของเจาของแทจรงิน้ันจะตอง
กระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด”

    ผลของทรพัยสินท่ีถกูรบิ ทรพัยสนิท่ีถกูรบิยอมตกเปนของแผนดนิ หรอืหากศาล เหน็วา
ทรพัยสินน้ันควรถกูทําใหใชไมไดหรอืควรถกูทําลาย ศาลจะตองมคีาํพพิากษาใหทําใหทรพัยสนินั้นใชไมได
หรือทําลายทรัพยสินนัน้เสีย ตามมาตรา ๓๕ ทีบ่ัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปน
ของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได”

   ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนแนวทางการลงโทษริบทรัพยสิน วิธีการริบทรัพยสิน และผล
ของการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญา ตอไปขอกลาวถึงขอควรพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับ
โทษริบทรัพยสิน

   ๓คณิต  ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), ๔๐๘.
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

๔) ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
   การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อ

การกระทาํความผดิตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้ตัง้อยูบนแนวคดิทีมุ่งลงโทษ
ผูกระทําผิดโดยตรงมิใหไดรับประโยชนใด ๆ ไปจากการกระทําความผิดของตน โดยการริบทรัพยสินที่
บคุคลไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) เปนการริบทรพัยสนิทีอ่ยูในดลุพนิจิของศาลท่ีจะรบิ 
ซึ่งศาลจะตองพิจารณาถึงปจจัยหลายประการรวมทั้งความเสียหายตอสวนรวมอันเกิดจากการกระทํา
ความผิดของผูกระทําความผิดดวย และการริบทรัพยสินที่บุคคลไดใหเพื่อการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) เปนทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด โดยจะตองเปนทรัพยสินที่ใหแลว ถาเปนเพียงสัญญาวาจะใหแตยังไมไดใหจริง
จะไมอยูในขายทีจ่ะถกูรบิตามมาตรานี ้แตการใหดงักลาวไมจาํเปนตองสงมอบใหโดยตรงอาจเปนการสงมอบ
ใหโดยปริยายก็ได เพราะการลงโทษริบทรัพยสินตามมาตราน้ีเปนการลงโทษเพ่ือตัดประโยชนที่
ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย

  การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดให
เพื่อการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) ใหตกเปนของแผนดินน้ัน เปนการริบทรัพยสินแบบ
เจาะจงตัวทรัพยสิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะที่ศาลมีคําพิพากษา ถาทรัพยสินนั้นสูญหาย
หรือถูกทําลายหรือความมีอยูไมปรากฏศาลก็ไมอาจริบได ซึ่งในความเปนจริงผูกระทําความผิดก็
มักจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษริบทรัพยสินดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ 
ไปกอนท่ีศาลจะมคีาํพพิากษาเสมอ โดยศาลไมสามารถทีจ่ะรบิทรัพยสนิทีไ่ดโอนไปยงับคุคลภายนอกได
เพราะทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินของผูกระทําความผิดอีกตอไป และไมสามารถที่จะบังคับเอา
ทรัพยสินที่ผูกระทําความผิดไดมาแทนท่ีทรัพยสินที่ถูกพิพากษาใหริบไดเพราะทรัพยสินที่ไดมาแทนน้ี
ไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิด ดวยขอจํากัดตาง ๆ ขางตนลวนทําให
การริบทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ยงัมปีระสิทธิภาพไมเพยีงพอและผูกระทาํความผิดยงัคงไดรบัประโยชนจากการกระทําความผิดของตน 
    อยางไรก็ดี ภาครัฐไดตระหนักถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดที่มี
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ไดเคยเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและเพ่ิมวิธีการริบทรัพยสิน
ตามมูลคา) ตอสภาผูแทนราษฎร๔ เพ่ือใหศาลมีอํานาจสั่งริบทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณ
เปนราคาเงินไดจากบรรดาท่ีบคุคลใดไดมาจากการกระทําความผิดและทีไ่ดมาจากการจําหนาย จาย โอน
ดวยประการใด ๆ  ซึง่ทรพัยสนิหรอืประโยชนดงักลาว โดยหากทรพัยสนิหรอืประโยชนทีต่องรบิน้ันเปน
สิ่งที่โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตามเอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือได

   ๔รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและ
เพิ่มวิธีการริบทรัพยสินตามมูลคา) เสนอตอสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒.
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มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น หรือไดมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้นใหแกผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิดไปแลวโดยไมไดทรัพยสินอืน่ใดมาแทน หรือมูลคาของทรัพยสินทีไ่ด
มาแทนนั้นตํ่ากวาราคาทองตลาดของสิ่งนั้นในวนัท่ีมีการจาํหนาย จาย โอนสิ่งนั้น ศาลอาจกาํหนดมลูคา
ของสิง่นั้นโดยคาํนงึถงึราคาทองตลาดของสิ่งนัน้ในวนัท่ีศาลมีคาํพพิากษาและสั่งใหผูท่ีศาลสั่งใหสงสิง่ท่ีรบิ
ชําระเงินตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาที่ศาลกําหนด แตปรากฏวารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้
ไดเปนอันตกไปเพราะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร๕เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓๖ 

   ทัง้นี ้การรบิทรพัยสินตามมลูคาซึ่งกําหนดใหผูกระทาํความผดิชาํระเงนิตามมลูคาที่เทากบั
มลูคาของทรัพยสนิทีไ่ดมาจากการกระทําความผิดโดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินนัน้มีขอดี 
คือ เจาพนักงานสามารถบังคับโทษตามคําพิพากษาเอากับทรัพยสินใด ๆ ของผูกระทําความผิดได
ไมวาทรพัยสนินัน้จะเปนทรพัยสนิท่ีไดมาโดยชอบหรอืไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ทําใหผูกระทําความผดิ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการบังคับโทษตามคําพิพากษาดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินทีไ่ดมาไปยัง
บุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดได และไมวาทรัพยสินดังกลาวจะไมมีอยูไมวา
กอนหรือหลังศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษริบทรัพย ศาลก็ยังคงมีอํานาจริบทรัพยสินตามมูลคาดวยการ

   ๕มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
  ๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ 
  “ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดา
รางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
  ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือ
รางพระราชบัญญัติทีรั่ฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทีต่ั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทัว่ไปรองขอภายใน
หกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
  การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี”.
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

กําหนดจํานวนเงินใหผูกระทําความผิดตองชําระตอรัฐ และใหกรณีที่ผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คําพิพากษาก็สามารถที่จะบังคับโทษตามคําพิพากษาจากทรัพยสินอื่น ๆ ของผูกระทําความผิดไดดวย 
นอกจากนี้ การริบทรัพยสินตามมูลคายังไมกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอกผูไดรับโอนทรัพยสิน
โดยสุจรติ เนือ่งจากผลของคําพพิากษาใหรบิทรพัยไมไดทาํใหกรรมสิทธิใ์นทรัพยสนิสกปรกตกแกรฐั ดงันัน้ 
ผูรบัโอนทรัพยสนิโดยสุจรติจงึมสีทิธโิดยชอบดวยกฎหมายเหนือทรพัยสนิดงักลาว จะพจิารณาเหน็ไดวา
หากมีการนําระบบการริบทรัพยสนิตามมูลคามาปรับใชในประมวลกฎหมายอาญาก็จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดมากยิ่งขึ้น

๖) บทสรุป
  กลาวโดยสรุปการที่จะทําใหสังคมไทยอยูไดอยางปกติสุขนั้น นอกจากจะตองอาศัยตัวบท

กฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพและทนัตอยคุสมยัแลว การมผีูปฏบิตัหินาทีต่ามกฎหมายทีม่คีวามรูความสามารถ
มีความมุงมั่น เสียสละ และปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อสวนรวมก็เปนสิ่งสําคัญ แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
การปลูกฝงจิตสํานึกใหกับสมาชิกในสังคมไดรูจักหนาที่ของตน การใหความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น การรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน การใหความเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทําใหสังคมไทยอยูอยางรมเย็นเปนสุขสงบสุขโดยไมตอง
พึ่งพาตัวบทกฎหมายใด ๆ เลย
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¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
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   ๑ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา หมายความวา ผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา

บทนํา
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหรัฐสภาประกอบดวย

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปน
ผูแทนปวงชนชาวไทย ทําหนาทีฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีภารกิจสําคัญในดานการตรา
กฎหมาย การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ การใหความเหน็ชอบในเรื่องตาง ๆ  ตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว ตลอดจนการใหความชวยเหลือและ
แกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชน รวมทั้งการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศซึ่งเปนภารกิจทีม่ีความสําคัญและเปนประโยชนกับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อ
เปนการตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกภาพไดสิ ้นสุดลงดังกลาว รัฐสภาจึงไดมีการตรา 
“พระราชบญัญัตกิองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖” ขึน้ โดยมหีลกัการ
สาํคัญคือการกําหนดใหมี “กองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา” ทั้งนี้ เพือ่เปนทนุ
หมุนเวียนและใชจายเพื่อชวยเหลือผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา๑ ในระหวางที่สมาชิกภาพ
ไดสิ้นสุดลงแลว

 ดังนั้น คอลมัน “สารพนัปญหากฎหมาย” ฉบบันี้จงึใครขอนาํเสนอเรื่อง “หลกัเกณฑ
ในการไดรบัสิทธจิากกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา” ทัง้นี ้เพื่อใหผูอานไดมโีอกาส
รบัทราบถงึความเปนมาของกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา และหลกัเกณฑตาง ๆ  
ในการที่สมาชิกรัฐสภาจะไดรับจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 

หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุน
เพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา
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หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา

จุลนิติ

   ๒ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕.

      ๓ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖. 
     ๔พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕.

๑. ความเปนมาของกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา
   ในอดีตทีผ่านมาน้ัน ทางรัฐสภาไดมกีารจัดตัง้กองทุนสงเคราะหผูเคยเปน

สมาชิกรฐัสภา ขึน้โดยอาศัยระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการชวยเหลือผูเคยเปน
สมาชิกรฐัสภา ในดานการรกัษาพยาบาล การศึกษาของบตุร การสงเคราะหครอบครวั
กรณีผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภาถึงแกกรรม และดานอืน่ ๆ๒ แตกองทุนดังกลาวมีปญหา
ในดานงบประมาณสาํหรบัการบรหิารจดัการในการใหการสงเคราะหผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภาใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพเทาทีค่วร ทัง้นี ้เนือ่งจากตามระเบยีบดงักลาวนัน้
กองทุนจะมีรายไดจากเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดรับบริจาค และเงินที่ไดรับจากการหักเงินประจํา
ตําแหนงของสมาชิกรัฐสภารายละ ๕๐๐ บาทตอเดือน รวมทั้ง
เงินที่เปนดอกผลของกองทุน และรายรับอื่น ๆ๓ ในการบริหาร
จัดการกองทุนดังกลาว 

   ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางรัฐสภาจึงไดมีการตรา
พระราชบัญญตักิองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพือ่จดัตัง้ “กองทุนเพ่ือผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภา” ขึน้ในสํานกังาน
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือผูที่เคยเปนสมาชิกรัฐสภาในเรื่องดังตอไปนี้ 

   (๑)  การจายเงินทุนเลี้ยงชีพ 
   (๒)  การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
   (๓)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
   (๔)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม
   (๕)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีใหการศึกษาบุตร
  (๖)   สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนอืน่ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด๔

  กองทนุประกอบดวยเงนิและทรพัยสนิ ดังตอไปนี้
  (๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป
   (๓)  เงินที่สมาชิกรัฐสภาสงเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
   (๔) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาตาม

ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓
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   (๕)  เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน
   (๖)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการบริจาค
   (๗)  ดอกผลของเงินกองทุน๕

  ทั้งนี้ รายไดของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน    

๒. หลักเกณฑในการจายเงนิจากกองทนุเพ่ือผูเคยเปนสมาชกิ
รัฐสภา    

  ๒.๑ การจายเงินทุนเลี้ยงชีพ๖ มีหลักเกณฑดังนี้
    (๑) สมาชิกรัฐสภาผูมีสิทธิจะไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพจากกองทุนฯ 

เมือ่สมาชกิภาพสิน้สดุลงนัน้ จะตองเปนผูทีส่งเงนิเขากองทนุเปนประจาํทกุเดอืน โดย
การหักจากเงินประจําตําแหนงในอัตราตามที่คณะกรรมการกําหนดแตไมเกินอัตรา
รอยละ ๕ ของเงินประจําตําแหนง

     (๒) เมือ่สมาชิกรัฐสภาผูใดทีส่มาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว สมาชิก
รัฐสภาผูนัน้มีสทิธิไดรับเงินทุนเลีย้งชีพเปนรายเดือน แตสมาชิกรัฐสภาผูมีสิทธิจะได
รับเงินทุนเลี้ยงชีพนั้น จะตองไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือเปนบุคคลทีเ่คยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตาม
บทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญ และสทิธท่ีิจะไดรบัเงนิทนุเลี้ยงชพีน้ีเปนสทิธเิฉพาะตวัของ
สมาชิกรัฐสภาเทานั้น

    (๓) ในกรณท่ีีสมาชกิรฐัสภาผูใดที่มสีมาชกิภาพเปนสมาชกิรฐัสภา
หลายวาระ ไมวาจะตดิตอกนัหรอืไมกต็าม ใหนําเวลาการมสีมาชกิภาพในทกุชวงเวลา
รวมกันเปนเวลาสําหรับการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ถาสมาชิกรัฐสภาผูใดไดรับเงินทุน
เล้ียงชพีตามระเบยีบน้ีและกลบัเขามามสีมาชกิภาพเปนสมาชกิรฐัสภาอีก ใหสทิธไิดรบั
เงนิทุนเล้ียงชีพระงบัไปในระหวางที่เปนสมาชกิรฐัสภา และเมื่อสิ้นสมาชกิภาพแลวจงึ
ใหมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพโดยใหนําเวลาการมีสมาชิกภาพในครั้งหลังมารวมเปน
เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพดวย

    ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาซึ่งสมาชิกภาพไดสิ้นสุดลงแลวมีสิทธิไดรับเงิน
ทุนเลี้ยงชีพเปนรายเดือนตามเกณฑดังตอไปนี้

      (๑) ในกรณีทีส่มาชิกรัฐสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทุนเลี้ยงชพี๗ ตั้งแต ๑ เดอืน แตไมถงึ ๔๘ เดอืน ใหไดรบัเงนิทุนเลี้ยงชีพ
รอยละ ๓๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

   ๕เรื่องเดียวกัน มาตรา ๖.

   ๖ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิ การอนมัุตกิารเบกิจายเงนิ การจายเงนิ การจดัหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลอืกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ การใชจายเงินทุนเลี้ยงชีพ ขอ ๒๖ – ๓๐.

      ๗เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ หมายความวา เวลาตั้งแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพจนถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกรัฐสภา.
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      (๒) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทนุเลีย้งชพี ตัง้แต ๔๘ เดอืน แตไมถงึ ๙๖ เดอืน ใหไดรบัเงนิทนุเลีย้งชพี
รอยละ ๓๕ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      (๓) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทนุเลีย้งชพี ตัง้แต ๙๖ เดอืน แตไมถงึ ๑๔๔ เดือน ใหไดรบัเงนิทนุเลีย้งชพี
รอยละ ๔๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      (๔) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๑๔๔ เดือน แตไมถึง ๑๙๒ เดือน ใหไดรับเงินทุน
เลี้ยงชีพรอยละ ๔๕ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๕) ในกรณทีีส่มาชกิรฐัสภาซึง่สิน้สดุสมาชกิภาพ
มีเวลาสําหรับการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๑๙๒ เดือน แต
ไมถึง ๒๔๐ เดือน ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ ๕๐ ของเงิน
ประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๖) ในกรณทีีส่มาชกิรฐัสภาซึง่สิน้สดุสมาชกิภาพ
มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเล้ียงชีพ ตั้งแต ๒๔๐ เดือน แต
ไมถึง ๒๘๘ เดือน ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ ๕๕ ของเงิน
ประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๗) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๒๘๘ เดือนขึ้นไป ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ 
๖๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      การนับเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพใหนับแตจํานวนเดือน 
โดยใหนบั ๓๐ วนั เปนหนึ่งเดือน เศษของเดือนถาถึง ๑๕ วันใหนับเปนหนึ่งเดือน

    สําหรับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหมี
สทิธไิดรบัเงนิทนุเลีย้งชพีรายละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดอืน และในกรณผีูเคยเปน
สมาชิกรัฐสภาซึ่งไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบน้ีกลับเขามามีสมาชิกภาพเปน
สมาชิกรัฐสภาอีก ใหสิทธิไดรับเงินทุนเล้ียงชีพของผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาระงับไป
ในระหวางที่มีสมาชิกภาพเปนสมาชิกรัฐสภา

  ๒.๒ การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล๘ มีหลักเกณฑดังนี้  
      (๑) กาํหนดใหผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภาภายหลงัวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ช

   ๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 

การเก็บรกัษาเงิน การอนุมตักิารเบิกจายเงิน การจายเงนิ การจัดหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลือกองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๖ การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล ขอ ๓๑ – ๓๓.
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บังคับ๙ มีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาลจากกองทุนฯ โดยยื่นคําขอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรกาํหนด
ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล พรอมกับแสดงใบเสร็จ
รับเงินคารักษาพยาบาล 

     สําหรับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและ
เปนผูที่ไมมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย หรือเปนผูทีไ่มมี
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเปนผูทีไ่มมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ มีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาลไดเชนเดียวกับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาภายหลังวันทีร่ะเบียบนี้
ใชบังคับ 

    (๒) การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาลใหแกผู มีสิทธิ
ในกรณเีปนผูปวยในใหจายรายละไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาทตอป สวนกรณท่ีีเปนผูปวยนอก
ใหจายรายละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทตอป 

    (๓) ในกรณท่ีีสถานพยาบาลไมมยีา หรอืสิ่งอ่ืนท่ีจําเปนในการรกัษา
พยาบาลใหผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลนั้นสามารถซื้อยาหรือสิ่งอื่นทีจํ่าเปนตาม
ใบสัง่ยาซึง่ออกโดยแพทยผูตรวจรกัษาจากสถานทีอ่ืน่ได โดยคาใชจายนัน้ผูมสีทิธอิาจ
ขอเบกิไดโดยยื่นคาํขอตอสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรกาํหนดพรอมกบัแสดงใบเสรจ็รบัเงนิคารกัษาพยาบาล สาํเนาใบสั่งยา 
และใบรับรองของแพทยผูออกใบสั่งยา

  ๒.๓ การจายเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ๑๐ มีหลักเกณฑดังนี้ 
    (๑) ในกรณีที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ปวยเจ็บทุพพลภาพ๑๑ ซึ่ง

แพทยทีท่างราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพจนไมสามารถ
ทํางานตอไปได มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ ถาผูนั้นมีความประสงค

   ๙ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิ การอนุมัตกิารเบิกจายเงนิ การจายเงนิ การจดัหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลอืกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๐ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง หนา ๖ ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ และมีผลใชบงัคบัตั้งแต
วนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป.
   ๑๐เรื่องเดยีวกนั หมวด ๗ การจายเงนิชวยเหลอืในกรณีทุพพลภาพ ขอ ๓๔ – ๔๐. 
   ๑๑ทพุพลภาพ หมายความวา การสญูเสยีสภาวะปกตขิองจติใจ หรอืการสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ
หรอืของรางกาย ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัตอไปนี้
    (๑) มือท้ังสองขางขาด
    (๒) แขนท้ังสองขางขาด
    (๓) มือขางหน่ึงกบัแขนขางหน่ึงขาด
    (๔) มือขางหน่ึงกบัขาขางหน่ึงขาด
    (๕) แขนขางหน่ึงกบัเทาขางหน่ึงขาด
    (๖) แขนขางหน่ึงกบัขาขางหน่ึงขาด
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       (๗) สญูเสียลกูตาทัง้สองขาง หรอืสญูเสยีตาขางหนึง่กบัสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็รอยละ ๙๐ ขึน้ไป หรอืเสยี
ความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต ๓/๖๐ หรือมากกวาของตาอกีขางหนึง่ หรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็รอยละ ๙๐ ขึน้ไป หรอื
สญูเสยีความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต ๓/๖๐ หรอืมากกวาของตาทัง้สองขาง
         (๘) โรคหรือการบาดเจ็บของไขสนัหลงั เปนเหตใุหมอืหรอืแขนทัง้สองขาง มอืขางหนึง่กบัแขนขางหนึง่ มอืขางหน่ึงกบั
ขาอีกขางหน่ึง หรือแขนขางหน่ึงกับขาหรือเทาอีกขางหน่ึง หรือขาท้ังสองขาง กับการขับถายปสสาวะ อุจจาระ สูญเสียสมรรถภาพ
โดยสิน้เชงิ
        (๙) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของอวัยวะของรางกาย.

จะขอรับการชวยเหลือกรณีทพุพลภาพ ใหยืน่คาํขอตอสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนด

     (๒) ในกรณีที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ทุพพลภาพไมสามารถ
มายืน่คาํขอตอสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรไดใหบคุคลทีผู่เคยเปนสมาชกิรฐัสภา
ไดมอบอํานาจเปนหนังสือใหเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ คูสมรส บุตร หรือ
บิดามารดา ตามลําดับเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตอสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรตามแบบทีเ่ลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรกาํหนด โดยการยืน่คาํขอนัน้
ตองแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้

         ๑) สําเนาทะเบียนบาน
    ๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเปนคูสมรส)

        ๓) บตัรประจาํตวัประชาชนของผูยืน่คาํขอ
รับเงินชวยเหลือ

        ๔) บตัรประจําตวัประชาชนของผูมสีทิธิ
ไดรับเงินชวยเหลือ 

        ๕) ใบรับรองของแพทยที่ระบุเหตุ
ทุพพลภาพ

    (๓) การจายเงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพใหแกผู มีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือนั้นใหจายรายละ ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน แตในกรณีที่แพทยวินิจฉัย
วาการทุพพลภาพของผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาไดรับการฟนฟูจนมีสภาพดีขึ้นแลว 
คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังลดจํานวนเงินชวยเหลือลงได ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร

   (๔) สทิธิไดรบัเงินชวยเหลือกรณีทพุพลภาพน้ีเปนอนัระงับในงวดถัด
ไปเพราะเหตุที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภานั้นถึงแกกรรม

   (๕) กําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพตองแสดง
รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปตอคณะกรรมการปละครั้ง
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 ๒.๔ การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม๑๒ มีหลักเกณฑดังนี้ 
   (๑)  ในกรณท่ีีผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภาถงึแกกรรม ใหบคุคลตามลาํดบั

ดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนกอนหลัง คือบุคคลที่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภาไดแสดงเจตนาเปนหนังสือใหเปนผูมสีิทธิขอรับเงินจากกองทุน คูสมรส บุตร 
หรือบิดามารดา ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิรับเงินยืน่คําขอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนดภายใน ๑ ปนับแตวันทีผู่เคย
เปนสมาชิกรัฐสภาถึงแกกรรม พรอมทั้งแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้

       (๑) สําเนาทะเบียนบาน
       (๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเปนคูสมรส)
       (๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ
       (๔) ใบมรณบัตร
      กรณีผูมีสทิธขิอรบัเงนิในลาํดบัเดยีวกันมากกวาหน่ึงราย ใหผูมี

สิทธิขอรบัเงนิซึ่งเปนรายทีไ่ดย่ืนคาํขอนาํหนังสอืท่ีแสดงถงึการไดรบัมอบหมายหรอืได
รับความยินยอมจากผูมีสิทธิขอรบัเงนิในลาํดบัเดยีวกบัตนรายอืน่ ๆ ย่ืนตอสาํนกังาน
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย

   (๒) เมื่อไดรับคําขอและหลักฐานดังกลาวแลว ใหพิจารณาอนุมัติ
จายเงินชวยเหลือใหแกบุคคลผูมีสิทธิไดรับภายใน ๗ วัน เปนจํานวนเงินไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดเขาจัดการศพ
ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ถึงแกกรรม เนื่องจากไมมีผูใดเขาจัดการใหหักคาใชจายจาก
เงินชวยเหลือไดเทาที่จายจริงแลวมอบเงินสวนที่เหลือถามี ใหแกผูมีสิทธิตอไป

 
 ๒.๕ การจายเงนิชวยเหลอืในกรณกีารใหการศึกษาบตุร๑๓  มีหลกัเกณฑดงันี้
   (๑) กําหนดใหผู เคยเปนสมาชิกรัฐสภาภายหลังวันทีร่ะเบียบนี ้

ใชบังคบั มีสิทธิไดรบัเงนิจากกองทนุในกรณกีารใหการศกึษาบตุรสาํหรบับตุรที่ชอบดวย
กฎหมายซึ่งเขารับการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จนถึงระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเทา ไดเพยีง ๒ คน คอืบตุรคนแรกและคนที ่๒ เทาน้ัน ทัง้นี ้ไมรวมบตุรบญุธรรม
หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

    และกําหนดใหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันทีร่ะเบียบนี้ใชบังคับ
และเปนผูท่ีไมมีสิทธิเบกิเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาของบตุร หรอืเปนผูท่ีไมมสีทิธิ

   ๑๒ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจายเงิน การจายเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจายเงินชวยเหลือกองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวด ๘ การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม ขอ ๔๑ – ๔๔.   
   ๑๓ เรื่องเดียวกัน หมวด ๙ การจายเงินชวยเหลือในกรณีการใหการศึกษาบุตร ขอ ๔๕ – ๔๘.
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ไดรบับาํเหนจ็บาํนาญตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บาํนาญขาราชการ มสีทิธขิอรบัเงนิ
ชวยเหลือในการใหการศึกษาบุตรดวย      

(๒) ในกรณีทีบ่ดิาและมารดาเปนผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภาและท้ังสอง
ฝายตางเปนผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ ใหเฉพาะบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนในกรณีการใหการศึกษาบุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเมื่อมี
การจดทะเบยีนหยาหรอืแยกกนัอยู และบตุรอยูในความอปุการะของผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภาฝายใด ใหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาฝายน้ันเปนผูมสีทิธิไดรบัเงินชวยเหลือในกรณี
การใหการศึกษาบุตร

   (๓) การจายเงินชวยเหลือในกรณีการใหการ
ศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

       (๓.๑) บตุรท่ีศกึษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการในหลกัสตูรระดบัไมสงูกวาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา และ
หลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 

       (๓.๒) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทาง
ราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับเงิน
บํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 

      (๓.๓) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
ไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรบัเงินคาเลาเรียนเต็มจาํนวนท่ีได
จายไปจริง  

       (๓.๔) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
สงูกวามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสงูกวาอนุปรญิญาหรือเทียบเทา และ
หลกัสตูรนัน้แยกตางหากจากหลักสตูรระดับปรญิญาตรี ใหไดรบัเงนิคาเลาเรยีนครึง่หนึง่
ของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

      (๓.๕) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

     โดยเงินชวยเหลอืในกรณกีารใหการศกึษาของบตุรน้ัน ตองเปน
ไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามกฎหมายวาดวยเงิน
สวสัดิการเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร

      ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน
ในหลักสตูรระดับปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาตาม (๓.๒) หรอื (๓.๕) จะตองเปนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น
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   (๔)  ใหผูมีสทิธขิอรบัเงนิชวยเหลอืในกรณกีารใหการศกึษาของบตุร 

ยืน่คําขอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎรกําหนด พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ดังตอไปนี้

      (๔.๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน

      (๔.๒) วัน เดือน ปที่รับเงิน

      (๔.๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

      (๔.๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

      (๔.๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน

     ในกรณีทีส่ถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงิน

บํารงุการศกึษาหรือเงนิคาเลาเรยีนของสถานศกึษา ใหใชใบแจงการชาํระเงนิและหรอื

ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาระสําคัญทีส่ํานักงานสามารถควบคุม

และตรวจสอบการใชสทิธเิบกิเงนิสวสัดกิารไดเปนหลกัฐานการรบัเงนิของสถานศึกษา

   (๕) การยืน่ขอรับเงินชวยเหลือในกรณีการใหการศึกษาบุตร ให

กระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

      (๕.๑) ภายใน ๑ ปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณีที่

สถานศึกษาเรียกเก็บเงนิคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน

      (๕.๒) ภายใน ๑ ปนับแตวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป

  หากพนกําหนดเวลาดงักลาว ใหถอืวาหมดสทิธใินการยื่นขอรบั

เงินชวยเหลือ กรณีการใหการศกึษาของบตุรสาํหรบัภาคการศกึษาหรอืปการศึกษาน้ัน 

แลวแตกรณ ีเวนแตผูมีสทิธิมีความจําเปนตองขอผอนผนัตอสถานศกึษาในการชําระเงนิ

ลาชา ใหผูมีสิทธิย่ืนขอรบัเงนิชวยเหลอืภายใน ๓๐ วนันับแตวนัท่ีออกหลกัฐานการรบั

เงินของสถานศึกษา

๒.๖ สวัสดิการและสทิธิประโยชนอื่น๑๔  
     ผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภามสีทิธไิดรบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนอื่น 

นอกเหนอืจากที่ไดระบไุวในระเบยีบนี้ ทัง้นี ้การจะใหไดรบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน
ใดใหเปนไปตามมตขิองคณะกรรมการ โดยใหผูมีสทิธย่ืินคาํขอตอสาํนักงานเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนด

   ๑๔เรื่องเดียวกัน หมวด ๑๐ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น  
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บทสรุป  
จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมด จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ

ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้ มีเหตุผลสําคัญในการประกาศใชก็คือ
เพื่อเปนการตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวฒุสิภาทีไ่ดเคยทาํหนาทีเ่ปนฝายนิตบิญัญตั ิในดานการตรากฎหมาย การ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และการใหความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคัญตาง ๆ 
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ  ของประเทศชาติและประชาชน รวมถึง
การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศซ่ึงเปนภารกิจที่มีความสําคัญและ
กอใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ ทั้งน้ี เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ฝายนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา และเปนผูที่ทําคุณงามความดีและ
เสียสละในการทํางานใหแกประเทศชาติและประชาชน 

  แตอยางไรกต็าม ในการบรหิารจดัการกองทนุเพือ่ผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภานัน้
จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ก็โดยเหตุผลท่ีเงินกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาสวนหน่ึงนั้นไดรับการ
จดัสรรจากรฐับาลซึง่เปนเงินอดุหนุนหรอืเงนิทีไ่ดรบัจากงบประมาณรายจายประจาํป 
อนัจะเปนภาระดานงบประมาณของแผนดนิ ดงันัน้ ในการบริหารจัดการกองทุนจงึตอง
บริหารจัดการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย.
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“การประกนัชวีติ” เปนการประกันภยัแบบหน่ึงท่ีมลีกัษณะ
ให ความคุ มครองและการพิท ักษ ความสูญเสียทางการเงิน
และเศรษฐกิจ อันเน่ืองมาจากการเสยีชวิีตของบคุคล การประกนัชวีติ
จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการสรางหลักประกันใหแกครอบครัว
และหลกัประกนัทางใจของผูเอาประกนัชวีติเอง หากผูเอาประกนัชวีติ
ตองถงึแกกรรม บคุคลอ่ืนท่ีตองพึ่งพาอาศยัรายไดของผูเอาประกันชีวิต
ในขณะที่ผู เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยูจะไมไดรับความเดือดรอน
ทางการเงินเทาทีค่วรจากการสูญเสียนั้น ปจจุบันประชาชนตาง
ใหความสนใจในการทาํประกนัชวีติกนัเปนจาํนวนมาก และในขณะเดยีวกัน
ปรากฏวามีประชาชนเปนจํานวนไมนอยที่ยังขาดความรูความเขาใจ
เกีย่วกับการประกันชีวิต โดยการหลงเชือ่เพียงคําโฆษณาของบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิตมากเกินไป โดยไมมีการศึกษา
อยางถองแทและรอบคอบกอนทีจ่ะตัดสินใจทําประกันชีวิตจนทําให
เกิดปญหาการฟองรองคดีเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนจํานวนมาก
ในภายหลัง อาทิ การฟองตัวแทนประกันชีวิต การฟองเรียก
เงินประกันชีวิต ฯลฯ

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารู ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื ่อง 
“การประกันชีวิต” เพื่อใหผูอานไดมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การประกันชีวิต อันประกอบดวยสาระสําคัญ ความหมายของ
การประกันชีวิต  ประโยชนของการประกันชีวิต ประเภทของการ
ประกันชีวิต แบบของการประกันชีวิต หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกันชีวิต ผูมีสิทธิไดรับเงินจากการประกันชีวิต ขอยกเวน
ความรับผิดของผูรับประกันชีวิต การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต 
และอายุความ ตามลําดับดังนี้ 
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๑. ความหมายของการประกันชีวิต
     “การประกันชีวิต” หมายถึง สัญญาท่ีผูรับประกันชีวิตตกลงจะใชเงินจํานวนหน่ึงใหแก 

ผูเอาประกนัชวีติหรือผูสบืสิทธขิองเขา ในเมือ่ผูเอาประกันชวีติหรอืผูถกูเอาประกันชวีติไวไดตายภายในเวลา
หรือมีชีวิตอยูจนถึงเวลาอันไดตกลงกําหนดไว ผูเอาประกันชีวิตตกลงสงเบี้ยประกันในการนี้๑

     การประกันชวีติ เปนวธิกีารท่ีบคุคลกลุมหน่ึงรวมกันเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจากการตาย การสูญเสยี
อวยัวะ ทพุพลภาพ และการสญูเสียรายไดในยามชรา โดยท่ีเมือ่บคุคลใดตองประสบกับภัยเหลานัน้ กไ็ด
รับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิต
จะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย๒

     การประกันชีวติในประเทศไทย เกิดขึน้ภายหลงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
รชักาลที ่๕ ไดเสด็จกลบัจากการประพาสประเทศอนิเดยีไมนาน บรษิทั อสีเอเชยีตกิ จาํกดั ไดรบัแตงตัง้
ใหเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแอควิตาเบิลแหงกรุงลอนดอนใหเปนผูเสนอขายกรมธรรม
ประกนัชวีติแบบตลอดชพี และไดรบัพระบรมราชานญุาตใหประกอบธรุกจิประกนัชวีติจากการทีค่ณะทตู
ไดนําเร่ืองขอพระบรมราชานุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยมี “สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ เอกอัครมหาเสนาบดี เปนผูเอาประกันชีวิตเปนบุคคลรายแรกของประเทศไทย๓

๒. ประโยชนของการประกันชีวิต๔

      สําหรับประโยชนของการประกันชีวิตนั้นอาจแบงออกเปน ๔ ประการ ดังนี้
    ๒.๑ ดานการใหความคุมครอง ความคุมครองจากการประกนัชวีติเปนวธิใีนการปองกนัภยั

ของบุคคลประเภทหนึ่ง กลาวคือ ชวยสรางหลักประกันและความมั่นคงใหแกผู เอาประกันชีวิต
และครอบครัว เมือ่ผูเอาประกนัชีวติซึง่เปนหวัหนาครอบครัวไดเสยีชวีติกอนเวลาอันสมควร เงนิประกนัชวีติ
ที่ไดรับจะสามารถแบงเบาภาระความเดือดรอนทางดานการเงินของครอบครัวและทําใหคู สมรส
อีกฝายหนึ่งไมตองรับภาระมากเกินไป

    ๒.๒ กอใหเกิดการออมทรัพย ในกรณีที่ผู เอาประกันชีวิตไดเลือกซ้ือการประกันชีวิต
แบบที่มีการออมทรัพยรวมอยูดวย ผูเอาประกันชีวิตจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งตามที่ไดตกลงกันไว
เมื่อมีชีวิตอยู ณ วันที่ครบกําหนด

    ๒.๓ ประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทประกันชีวิตจะนําเอาเงิน
สวนที่เปนเงินออมของผูที่เอาประกันชีวิตไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ เชน พันธบัตรของรัฐบาล ทําให
รฐับาลสามารถนาํเงนิในสวนนีไ้ปใชการกอสรางถนนหนทาง และอืน่ ๆ  อนัเปนประโยชนตอการพฒันา
ประเทศโดยรวม

 ๑ จติติ  ตงิศภทัยิ, กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยการประกนัภยั, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 
๒๕๓๙), หนา ๑๓๗ 
 ๒ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เวบ็ไซต  www.oic.or.th./th/elearning/
Inner_life2.php., สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๓ สรุปจาก วรนนท  ลีลาเวทพงษ, การประกันชีวิต, บทความ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เว็บไซต 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๔ เรื่องเดียวกัน.
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    ๒.๔ คาลดหยอนภาษ ีซ่ึงแบบประกันชวีติท่ีสามารถหกัลดหยอนภาษีไดน้ัน ตองมเีงื่อนไข
ดังนี้๕ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๗๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื ่อนไข เพื ่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาทีไ่ดจายเปนเบี ้ยประกันชีวิต
ของผูมเีงินได ตาม ขอ ๒ (๖๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร)

        ๑) ตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตทีม่ีกําหนดระยะเวลาคุมครองตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป 
และการประกนัชีวิตนั้นไดเอาประกนัไวกับผูรบัประกันภยัท่ีประกอบกิจการประกันชวีติในราชอาณาจกัรไทย

        ๒) ตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตทีม่ีเงิน หรือผลประโยชนตอบแทนคืนไมเกิน
รอยละ ๒๐ ของเบีย้ประกันชีวิตสะสม (ไมรวมเงินปนผลตามกรมธรรม หรือผลประโยชนตอบแทน
ที่จายเมื่อสิ้นสุดการชําระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชนตอบแทนที่จายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม)

        ๓) เบ้ียประกนัชวิีตท่ีนําไปลดหยอนภาษีเงนิได ตองเปนเบี้ยประกันชวิีตของกรมธรรม
ประกันชีวิตหลักเทานั้น

        ๔) เบีย้ประกันชีวิตสําหรับสัญญาเพิ่มเติม เชน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 
เปนตน ไมสามารถนําไปใชหักลดหยอนภาษีได

๓. ประเภทของการประกันชีวิต๖

     ๓.๑ ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) การประกันชีวิตประเภทนี้มีลักษณะ
เฉพาะตัวอยูทีจ่ํานวนเงินทีเ่อาประกันภัยแตละรายคอนขางสูง เหมาะสําหรับผูทีม่ีรายไดปานกลาง
จนกระทั่งผูทีม่ีรายไดสูง สําหรับการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป รายหกเดือน หรือรายสามเดือน 
การพจิารณารับประกันภัยนั้น มีทั้งแบบที่ตองตรวจสุขภาพและแบบที่ไมตองตรวจสุขภาพ

     ๓.๒ ประเภทอตุสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คอืการประกันชวีติท่ีมจีาํนวน
เงนิคอนขางตํ่า เหมาะสําหรบับุคคลผูท่ีมีรายไดนอย จงึไมมีการตรวจสขุภาพ การพจิารณารบัประกนัภยั
จึงตองอาศัยขอมูลจากคําแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวิต การชําระเบี้ยประกันภัยจะเปนรายเดือน
หรืออาจมีเงื่อนไขกําหนดระยะเวลารอคอยก็ได

เมือ่ผูเอาประกันชีวิตซึง่เปนหัวหนาครอบครัวไดเสียชีวิต
กอนเวลาอันสมควร เงินประกันชีวิตที่ไดรับจะสามารถ
แบงเบาภาระความเดอืดรอนทางดานการเงินของครอบครวั
และทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมตองรับภาระมากเกินไป

 ๕ สรุปจาก อุมาพันธ  เจริญยิง่, เก็บตังค : ลดหยอนภาษีดวยประกันชีวิต เว็บไซต http://www.dailynews.co.th/ 
Content/Article/31677/, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๖ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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    ๓.๓ ประเภทกลุม (Group Life Insurance) เปนการรบัประกนัชวีติของบคุคลหลายคน 
โดยผูรับประกันชีวิตจะออกกรมธรรมประกันชีวิตใหเพียงฉบับเดียว การพิจารณาจะพิจารณา
ความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุมเดียวกันทั้งหมดดวยอัตราเบี้ยประกันเดียวกันทั้งหมด

 ๔. แบบของการประกันชีวิต๗

    ๔.๑ แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) การประกันชีวิตแบบนี้ใหความคุมครอง
การเสียชีวิตของผูเอาประกันชีวิตในระยะเวลาที่กําหนดของสัญญา คือระยะเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป หรือ 
๑๐ ป ถาผูเอาประกันชีวติเสียชีวติในระยะเวลาของสัญญาและสัญญาน้ันมผีลคุมครอง ผูรบัประกันชีวติ
จะจายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตใหผูรับประโยชนตามสัญญาแตถาผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบ
กาํหนดสัญญา จะถอืวาสัญญาสิน้สดุ และไมไดรบัผลประโยชนใด ๆ  เน่ืองจากไมมกีารสะสมมูลคาเงนิสด
ไวในกรมธรรม

    ๔.๒ แบบตลอดชพี (Whole Life Insurance) ใหความคุมครองการเสียชวีติไปตลอดชีวติ
ของผูเอาประกันชีวิต จะจายเงินเอาประกันชีวิตเมื่อผูเอาประกันชีวิตเสียชีวิต ไมวาเสียชีวิตเม่ือใด 
และสัญญาในขณะนั้นมีผลบังคับในทางปฏิบัติ ผูรับประกันชีวิตมักจะจายเงินเอาประกันชีวิตคืน
เมื่อผูเอาประกันชีวิตมีอายุครบ ๙๙ ป

    ๔.๓ แบบสะสมทรพัย (Endowment Insurance) การประกันชวีติประเภทน้ีจะใหความ
คุมครองการเสียชีวิตของผูเอาประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา และคืนจํานวนเงิน
เอาประกันชีวิตเมื่อผูเอาประกันชีวิตมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา

    ๔.๔ แบบเงินไดประจํา (Annuity Life Insurance) การประกันชีวิตประเภทนี้คือ 
สัญญาที่ผูรับประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนท่ีแนนอนทุก ๆ ชวงระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา
ใหแกผูเอาประกันชีวิต เมื่อมีอายุถึงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาตลอดไปจนกวาจะเสียชีวิต

 ๕. หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิต๘

     ๕.๑ หลักสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได
            ในการทําสญัญาประกันชวีตินัน้ สิง่ทีผู่รบัประกันชวีติจะตองพิจารณาคือ “สวนไดเสยี” 

ในเหตุที่ประกันภัย หากไมมียอมไมผูกพันคูสญัญา คือผูเอาประกันชีวิตกับผูรับประกันชีวิต ในกรณี
การเอาประกันชีวิตของตนเองบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดเสมอ แตหาก
เปนการเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีขอเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนจะตองมีสวนไดเสีย
ในชีวติของบุคคลผูนัน้ดวย เชน สามยีอมมสีทิธเิอาประกันชวีติของภรรยาได และในทางกลบักันภรรยา
กม็สีทิธจิะเอาประกนัชวีติของสามไีด เพราะสามภีรรยายอมมสีทิธิและหนาทีต่อกนัตามกฎหมาย เปนตน 
บิดามารดาอาจมีสวนไดเสียในชีวิตของบุตร และบุตรอาจมีสวนไดเสียในชีวิตของบิดามารดาเมื่ออยู
ในฐานะที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูที่ตนเอาประกันภัย

 ๗ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
 ๘ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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   ๕.๒ หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา
           ผูเอาประกันชีวิต (ผูทําสัญญา) รวมถึงผูทีใ่ชความตายของตนเปนเงื่อนไขการใชเงิน 

จะตองแจงขอเท็จจริงทีม่ีผลจูงใจใหบริษัทผูรับประกันชีวิตนั้นเรียกเบี้ยประกันสงูขึ้นหรืออาจบอกปด
ไมทําสัญญา เนือ่งจากในกฎหมายระบุใหผูเอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริตอยางยิง่ โดยมีหนาที่
ทีจ่ะตองแจงขอเท็จจริงใหบริษัทผูรับประกันภัยไดทราบ ถาผูทีม่ีหนาทีไ่มทําหนาที่ดังกลาว บริษัท
ผูรับประกันมีสิทธิทีจ่ะลดจํานวนเงินที่ผูรับประกันจะตองจายหรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงิน
ประกันตามสัญญาได แตถาเปนผูรบัประโยชนในสญัญาประกันชวีติท่ีไมใชผูเอาประกันชวีติก็ไมมหีนาท่ี
จะตองแจงขอเท็จจริงดังกลาว แมรูแตไมบอกก็ไมมีผลใด ๆ ตอสัญญาประกันชีวิต๙ ดังปรากฏตาม
คําพิพากษาฎีกาดังนี้

         คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๖๗/๒๕๒๖ วินิจฉัยวา ผูเอาประกันชีวิตกับจําเลยในขณะ
ทําสัญญาประกันชีวิตมีสุขภาพไมสมบูรณ โดยปวยเปนเบาหวานและตับแข็ง ละเวนเสียไมเปดเผย
ขอความจริงใหกับจําเลยทราบ ซึ่งหากจําเลยทราบจะบอกปดไมตกลงทําสัญญาประกันชีวิตกับ
ผูเอาประกนัชวีติ   การปกปดขอเท็จจรงิดงักลาวทําใหจาํเลยสาํคญัผดิในขอเท็จจรงิของสญัญาประกันชีวิต
ระหวางจําเลยกับผูเอาประกันชีวิต จึงตกเปนโมฆียะ 

         คาํพพิากษาฎีกาที ่๒๓๙๗/๒๕๓๖ วนิจิฉยัวา การท่ีผูรบัประกนัภยัไมตองตรวจสขุภาพ
ของผูเอาประกันกอนเปนการละเลยหาไดไม แมการประกันชีวิตในทุนประกันภัยทีต่ํ่าตามหลักเกณฑ
ทีก่ระทรวงพาณิชยกําหนด (ปจจุบันอยูในอํานาจกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกจิประกันภัย) ไมจําเปนตองตรวจสุขภาพของผูเอาประกัน ก็ยังถือไมไดวาผูรับประกัน 
ไมถือเอาเรื่องสขุภาพของผูเอาประกนัเปนสาํคญั เมื่อรูเชนน้ีแลวในเวลาทาํสญัญาประกนัชวีติผูบรโิภค
จะตองใชความระมัดระวังแจงขอมูลใหครบถวน เพื่อไมใหตกเปนเหยือ่การโฆษณาที่เอาความสะดวก 
มานําเสนอและหาประโยชนกับความไมรูของผูบริโภค

๖. ผูมีสิทธิไดรับเงินจากการประกันชีวิต๑๐

      ในการประกันชีวิตถาผู เอาประกันชีวิตประกันชีวิตตนเอง และเมื ่อถึงแกความตาย
เงินจํานวนนี้ยอมตกไดแกผูรับประโยชนตามสัญญา อาจเปนบุคคลใดโดยเฉพาะหรือระบุใหแกทายาท

กฎหมายระบุใหผ ู เอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริต
อยางยิง่ โดยมีหนาทีท่ีจ่ะตองแจงขอเท็จจริงใหบริษทัผูรับ
ประกนัภัยไดทราบ ถาผูที่มหีนาที่ไมทาํหนาที่ดงักลาว บรษิทั
ผูรบัประกนัมสีทิธทิี่จะลดจาํนวนเงนิที่ผูรบัประกนัจะตองจาย
หรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงินประกันตามสัญญาได

 ๙ สรุปจาก ธัญลักษณ สะตางาม สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไมตองตอบคําถามสุขภาพ กับการหลอก
ทําประกัน, บทความ,  เว็บไซต http://lawdatabase.igetweb.com/webboards/1095440/,  สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๑๐ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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คนใดก็ได แตถาเปนการเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หรือเปนการใชเงินโดยอาศัยความทรงชีพ 
โดยอาศัยหลักการทรงชีพหรือประกันแบบสะสมทรัพย ผูมีสิทธิไดรับเงินอาจจะเปนผูเอาประกันเอง
หรือผูรับประโยชนอื่นก็ได

      กรณสีญัญาประกนัชวีติไดระบใุหบคุคลอืน่เปนผูรบัประโยชนถอืวาเปนสญัญาเพือ่ประโยชน
แกบุคคลภายนอก และเม่ือผูรับประโยชนไดแสดงเจตนาแกผูรับประกันชีวิตวาจะถือเอาประโยชน
จากสัญญาแลว คูสัญญาคือผูเอาประกันชีวิตและผูรับประโยชนจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้น
ในภายหลังไมได

      สญัญาประกันชีวติเปนสัญญาทีผู่เอาประกันชวีติมสีทิธจิะโอนประโยชนตามสญัญาประกัน
ชีวิตใหแกบุคคลใดก็ได ถือวาเปนการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันชีวิต แตการโอนเชนน้ีจะได
กต็อเมือ่ผูเอาประกนัชวีติยงัมสีทิธิอยูเทาน้ัน สทิธกิารโอนประโยชนตามสญัญาประกนัชวีติยอมสิน้ไปเมือ่ 
        ๑)  ผูเอาประกันชีวิตไดสงมอบกรมธรรมประกันชีวิตใหผูรับประโยชนไปแลว และ

      ๒)  ผูรับประโยชนไดทําหนังสือบอกกลาวลวงหนาไปยังผูรับประกันชีวิตแลววา ตนจะถือ
เอาประโยชนแหงสัญญา

     ขอพึงระวังในการโอนสิทธิเรียกรอง เน่ืองจากการโอนประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต
เปนการโอนสทิธเิรยีกรองประเภทหนึง่จงึตองทาํตามแบบทีก่ฎหมายกาํหนดคอืทาํเปนหนงัสอื มฉิะนัน้
จะไมสมบรูณและตองบอกกลาวการโอนไปยังผูรบัประกันชวีติเปนหนงัสอืหรือผูรบัประกันชวีติยนิยอม
เปนหนงัสอื จงึจะใชยนัผูรบัประกนัชีวติไดและกรมธรรมจะตองมกีารสลกัหลงัการโอนนัน้จงึจะสมบรูณ

 
 ๗.  สิทธิของเจาหนี้ผูเอาประกันชีวิต๑๑

      ในกรณีเจาหนี้ผูเอาประกันชีวิตนั้นตองแยกพิจารณาเปน ๓ กรณี ดังนี้ คือ
       ๗.๑ กรณีมิไดระบุชื่อผูหนึ่งผูใดไวเพียงแตระบุใหใชเงินแกทายาททั้งหลาย เมื่อกองมรดก

ของผูเอาประกันภยัมเีจาหนีอ้ยู จาํนวนเงินทีผู่รบัประกันภยัจายใหเปนสวนหนึง่ของกองมรดกซ่ึงเจาหนี้
ตองมีสิทธิเอาเงินจํานวนนี้ชําระหนี้ของตนตามมาตรา ๘๙๗ วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิย ซึง่บญัญตัไิววา “ถาผูเอาประกนัภยัไดเอาประกนัภยัไวโดยกาํหนดวาเมือ่ตนถงึซ่ึงความมรณะ
ใหใชเงินแกทายาททั้งหลายของตนโดยมิไดเจาะจงระบุชื่อผูหนึ่งผูใดไวไซร จํานวนเงินอันจะพึงใชนั้น
ทานใหฟงเอาเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยซึ่งเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได”

       ๗.๒ กรณรีะบใุหใชเงนิแกบคุคลใดไว เจาหนีข้องผูเอาประกนัภยั จาํนวนเงนิอนัจะพงึใชนัน้ 
ทานใหฟงเอาเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยซึ่งเจาหนี้ยอมจะมีสิทธิเฉพาะ
เงนิทีผู่เอาประกนัภยัไดสงเปนเบีย้ประกนัไปแลวเพราะตามมาตรา ๘๙๗ วรรคสอง บญัญตัไิววา “ถาได
เอาประกันภัยไวโดยกําหนดวาใหใชเงินแกบุคคลคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ทานวา เฉพาะแต
จาํนวนเงนิเบีย้ประกนัภยัซึง่ผูเอาประกนัภยัไดสงไปแลวเทานัน้ จกัเปนสนิทรพัยสวนหนึง่แหงกองมรดก
ของผูเอาประกันภัยอันเจาหน้ีจะเอาใชหนี้ได”

 ๑๑ สิทธิของเจาหน้ีผูเอาประกันชีวิต , เว็บไซต http://lawabidingness.wordpress.com, สืบคนเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

       ๗.๓ กรณีระบุบุคคลใดไวซึ่งบุคคลนั้นเปนผูรับประโยชนและเจาหนี้ดวย กรณีดังกลาว
ตกอยูในบังคับของมาตรา ๑๗๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไววา “ถาในการ
ชําระหนี้ซึ่งคางชําระอยูแกตน เจาหนี้คนใดคนหนึ่งไดรับตั้งใหเปนผูรับประโยชนในการประกันชีวิต
ในระหวางที่ผูตายมีชีวิตอยู เจาหนี้คนนั้นชอบที่จะไดรับเงินทั้งหมด ซึ่งไดตกลงไวกับผูรับประกัน 
อนึ่งเจาหนี้เชนวานั้น จําตองสงเบี้ยประกันภัยคืนเขากองมรดกก็ตอเมื่อเจาหนี้คนอื่น ๆ พิสูจนไดวา

      ๑)  การที่ผูตายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้โดยวิธีดังกลาวมานั้นเปนการขัดตอบทบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ และ

      ๒) เบีย้ประกันภัยเชนวานัน้ เปนจํานวนสูงเกินสวนเมือ่เทียบกับรายไดหรือฐานะ
ของผูตาย ถึงอยางไรก็ดี เบีย้ประกันภัยซึ่งจะพึงสงคืนเขากองมรดกนั้นตองไมเกินกวาจํานวนเงิน
ที่ผูรับประกันชําระให”

      ขอสังเกต สทิธิของเจาหนีผู้เอาประกันชีวิตทัง้ ๓ กรณีดังกลาวขางตนนัน้ จะตอง
เปนการที่ผูเอาประกนัภยัไดเอาประกันชวิีตตนเอง เพราะถาเปนการประกันชวิีตผูอ่ืนเมื่อผูถกูเอาประกนั
ชีวิตถึงแกความตาย เงินประกันชีวิตยอมตกไดแกผูเอาประกันชีวิต จึงไมมีทางที่ผูถูกเอาประกันชีวิต
จะระบุตัวผูรับประโยชนได อีกทัง้การประกันชีวิตผูอื่นสงเบี้ยประกันภัย คือ ผูเอาประกันภัยมิใช
ผูถูกเอาประกันชีวิต จึงไมมีกรณีที่ตองเอาเงินทีไ่ดรับจากผูรับประกันภัยเขาเปนกองมรดกของผูตาย 
หรือเอาเงินเทาจํานวนเบี้ยประกันภัยคืนแกกองมรดกของผูนั้น

 ๘. ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันชีวิต๑๒

     ๑) ผูเอาประกันชีวิตไดฆาตัวตาย (กระทําอัตวินิบาตดวยใจสมัคร) ภายใน ๑ ปนับจาก
วันทําสัญญา หรือ

     ๒) ผูเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
      ๓) มีการเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตโดยทุจริต

๙. การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต๑๓

      การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตจะบอกเลิกประกันชีวิตในเวลาใด ๆ ดวยการงดไมสงเบี้ย
ประกันชีวิตตอไป แตถาผูเอาประกันชีวิตไดสงเบี้ยประกันชีวิตมาอยางนอยสามป ผูเอาประกันชีวิต
มีสิทธิดังตอไปนี้

เมื ่อผู รับประโยชน ไดแสดงเจตนาแกผ ู รับประกันชีวิต
วาจะถือ เอาประ โยชนจากสัญญาแลว  คู สัญญาคือ
ผู เอาประกันชีวิตและผู รับผลประโยชนจะเปลี ่ยนแปลง
หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไมได

 ๑๒ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
 ๑๓ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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การประกันชีวิต

จุลนิติ

     ๑) ไดรับเงินคาเวนคืนตามกรมธรรมประกันชีวิต อันเปนมูลคาเงินสดตามจํานวนที่ระบุไว
ในตารางมูลคาเวนคืนเงินสดในตอนทายของกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนเบี้ย
ประกันชีวิตที่ไดชําระไปแลว

      ๒) กรมธรรมใชเงินสําเร็จ ในกรณีที่ผู เอาประกันชีวิตไมตองการเงินสดเปนคาเวนคืน
กรมธรรมตามขอ ๑) แตประสงคจะใหมีการใหความคุมครองโดยสัญญาประกันชีวิตตอไปตามจํานวน
เงินที่เอาประกันชีวิตที่ลดลงในอัตราสวนของเบ้ียประกันชีวิตที่ไดสงไปแลวและระยะเวลาของการ
สงเบี้ยประกันชีวิต ผูเอาประกันชีวิตสามารถที่จะขอเปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จจากผูรับประกัน
ชีวิตได 

๑๐. อายุความ๑๔

        อายุความ หมายความถึง ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดบังคับไวใหใชสิทธิเรียกรอง
ทางศาลภายในกําหนดเวลา หากปลอยไวจนเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ทําใหเกิดผลเสียหาย
แกเจาของสิทธิเรียกรอง เรียกวา “สิทธิเรียกรองขาดอายุความ”

        สาํหรบัการประกนัชวีติน้ันกเ็ชนกนั หากมปีญหาเกีย่วกบัการฟองรองใหผูรับประกนัชวีติ
ใชเงนิตามสญัญาประกันชีวติ รวมถงึการฟองรองใหใชหรอืเรยีกคนืเบ้ียประกนัชวีติตามสญัญาประกนัชวีติ 
การใชสิทธิดังกลาวจะตองกระทําภายในกําหนด ๑๐ ป เชน คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๐๖/๒๕๒๓ 
การฟองคดีเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตมิไดมีกฎหมายกําหนดอายุความไวเปนพิเศษ จึงตองใช
อายคุวามทัว่ไปมีกาํหนดสิบป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา ๑๖๔ เดมิ (ปจจบุนั มาตรา 
๑๙๓/๓๐)

บทสรุป
เมือ่ปจจบุนั คนสวนใหญตางใหความสนใจโดยมกีารทาํประกนัชวีติกันมากขึน้ ทัง้นีก้ด็วยเหตผุล

ที่การประกันชีวิตนั้นเปนการวางแผนการเงินที่มีความสําคัญ ไมเพียงแตเปนการวางแผนปองกัน
ความเส่ียงโดยซ้ือความคุมครองชีวิตใหกับตนเองและสรางความม่ันคงใหกับครอบครัว ยังเปน
การวางแผนในการนําเบี้ยประกันชีวิตไปลดหยอนภาษีดวย 

ดงันัน้ ประชาชนทกุคนทีส่นใจทาํประกนัชวีติ จงึสมควรอยางยิง่ทีจ่ะไดมกีารศกึษาและทาํความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิตและเนื้อหาสาระสําคัญอันเปนรายละเอียดตาง ๆ ตามที่
ปรากฏในสัญญาประกันชีวิตใหมีความเขาใจอยางถองแทและโดยละเอียดรอบคอบใหมากที่สุดดวย  
ทัง้นี ้เพือ่จะไดไมเกดิปญหาฟองรองคดีกนัในภายหลงั และไมตกเปนเหยือ่การโฆษณาของบริษทัประกันชีวติ 
สุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนประโยชนในการสรางความรูและความเขาใจ
แกผูทําประกันชีวิต เพื่อที่ผูทําประกันชีวิตจะไดรับประโยชนตามเจตนารมณในการทําประกันชีวิต
อยางแทจริง 

 ๑๔ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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๑๖๗จุลนิติ

 ๑ โปรดดูเพิ่มเติม ป ระสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศ, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕), หนา ๙๖. 

ความนํา
ในทางทฤษฎีนั้น องคการระหวางประเทศ (International 

Organization) คือผูทรงสิทธิทีม่ีความสําคัญรองจากรัฐอธิปไตย 
โดยเปนการรวมตัวของ “รัฐ” หรือ “สมาคมของรัฐ (Association of 
States)” ทีถู่กจัดตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาซึ่งเรียกวา “ธรรมนูญกอตั้ง
องคการระหวางประเทศ” ใหมีขอบเขตอํานาจหนาทีต่ามที่ไดกําหนด
ไวในธรรมนญูดงักลาว โดยองคการระหวางประเทศม ี๒ ประเภท ไดแก 
องคการระหวางประเทศระดบัรฐับาล (Inter–governmental organization) 
และองคการระหวางประเทศระดับเอกชน (Non-Governmental 
Organization : NGOs) อยางไรก็ตาม “องคการระหวางประเทศระดบัรฐั” 
เทานั้น ที่ถอืวาเปนผูทรงสทิธหิรอืมสีภาพบคุคลตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ๑ อันมีนิติฐานะและสภาพบุคคลแยกตางหากจากรัฐ
ที่รวมตัวกันเปนองคการระหวางประเทศ  บทความนี้ มีวัตถุประสงค
สําคัญที่จะกลาวถึงความเปนองคการระหวางประเทศของสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ “อาเซียน” โดยอาศัย
การศึกษาตีความและวิเคราะหกฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หรือ กฎบัตรอาเซียน อันเปน “ธรรมนูญกอตั้ง” 
ของอาเซียนที่ไดมีการกําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร 
และกลไกที่สําคัญตาง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนกําหนดสถานะทาง
กฎหมายระหวางประเทศไวแกอาเซียนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎบตัร
อาเซียนน้ันมีเจตนารมณสาํคญัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของอาเซยีนในการ

ดาํเนนิการตามเปาหมายตาง ๆ  เชน การรวมตวัไปสูการเปน “ประชาคม
อาเซียน” ภายในป ๒๕๕๘ ตลอดจนสรางกลไกที่จะสงเสริมใหรัฐ
สมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียน
เปนองคกรทีใ่กลชิดและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางแทจริงมากยิ่งขึ้น

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�
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หลักกฎหมายองคการระหวางประเทศ: 
กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

167-180-MAC6.indd  167 11/6/57  13:56

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๖๘

หลักกฎหมายองคการระหวางประเทศ: 
กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จุลนิติ

คํานิยามขององคการระหวางประเทศ๒

คาํวา “International organization” นัน้ ศาสตราจารย Paul Reuter ไดวเิคราะหลกัษณะ
สําคัญขององคการระหวางประเทศไววา “องคการระหวางประเทศน้ันจะตองเกิดจากการรวมตัว
ในทางระหวางประเทศโดยรัฐอธปิไตย หากสมาชิกขององคการระหวางประเทศมิใชเปนรฐัแลวองคการ
ระหวางประเทศนั้นก็จะกลายเปน non-governmental organization (NGOs)”

สวนคําวา “Organization” (นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานมักจะใชคําวา 
“Institution” เชน Schemers, Bowett , Klabbers) นั้น หมายถึง จะเปนองคการระหวางประเทศ
ไดจะตองมีการ “รวมตัวของรัฐอยางถาวร” ทั้งนี้ ศาสตราจารย Reuter มีความเห็นวา 
“Organization” มีความหมายอยู ๒ ประการ ไดแก

๑. มีองคกรถาวร (Permanence) หมายถึง องคการระหวางประเทศตองมีสถานที่ทําการ
เปนหลักแหลงเพียงพอท่ีองคกร (Organs) ขององคการระหวางประเทศน้ันจะดําเนินงานได
อยางสม่ําเสมอ ไมใชเปนแตเพยีง “ทีป่ระชุมระหวางประเทศ” (International conference) หรอื
เปนการพบปะของผูนําระดับสูงของรัฐตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจเปนทุก ๆ ป หรือทุก ๒ ป 
โดยมีการจัดประชุมตามวาระแลวก็สลายตัวไปแตไมมีเจ าหนาที่ดําเนินงานทางดานธุรการ
อยางเปนกิจจะลักษณะ 

๒. มีการแสดงเจตนาเปนของตนเองได 
(Individual will) หมายความวา องคการระหวาง
ประเทศตองสามารถแสดงเจตนาในนามขององคการ
ระหวางประเทศไดด วยตนเองเปนเอกเทศจาก
รฐัสมาชกิ ยิง่ไปกวานัน้โดยผลของการม ี“สภาพบคุคล
ในทางระหวางประเทศ” ยอมทําใหองคการระหวาง
ประเทศมี “สิทธิ หนาที่ และความรับผิด” เปนของ
ตนเองไดอีกดวยนอกเหนือไปจากการแสดงเจตนา

หากพิจารณาจากกฎบัตรอาเซียนแลว จะเห็นไดวา สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนองคการระหวางประเทศตามบทนิยามดังกลาวขางตนโดยสมบูรณ ทั้งนี้ เพราะเปนการรวมตัว
ของรฐัอธปิไตย จาํนวน ๑๐ ประเทศ ดงัทีป่รากฏในยอหนาแรกของอารมัภบทกฎบตัรอาเซยีน ความวา 

“WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), as represented by the Heads of State or Government of Brunei 
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s 
Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist 
Republic of Viet Nam:”

 ๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๐-๑๕๓. 
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นอกจากนี ้ ในประการที่วาดวย การมีองคกรเปนการถาวรทีม่ิใชเปนเพียงที่ประชุมระหวาง
ประเทศ และการมีสภาพบุคคลในทางระหวางประเทศอันจะกอใหเกิดสทิธหินาท่ีและความรบัผดิของ
องคการระหวางประเทศไดน้ัน พจิารณาไดวา กฎบตัรอาเซยีนหมวด ๔ ไดกําหนดใหมีองคกรของอาเซยีน
เปนการถาวรไวอยางชัดเจน และหมวด ๒ ไดกําหนดสถานะบุคคล (Legal Personality) ไววา 
ใหอาเซยีนมีสภาพบคุคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะ “องคการระหวางประเทศระดบัรัฐบาล 
(Inter-governmental Organization)” ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
 

ลักษณะทั่วไปขององคการระหวางประเทศ๓

องคการระหวางประเทศเปน บคุคลในกฎหมายระหวางประเทศ (Subjects of international 
law) ทีม่ีความสําคัญรองจากรัฐอธิปไตย มีบทบาทหนาทีก่วางขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม
ในความสัมพันธระหวางประเทศ โดยในชวงเวลา ๔๐ ปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ นั่นคือ ไดมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพื่อภารกิจ
เฉพาะดานและเพื่อรักษาสันติภาพภายในโลกและภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้นเปนลําดับ

แมวาจะไมมคีํานยิามอันเปนทีย่อมรับอยางสากลของคําวาองคการระหวางประเทศก็ตาม 
แตนักกฎหมายระหวางประเทศก็สามารถคนหาหรือกําหนดลักษณะองคประกอบสําคัญทีเ่ปน
ลักษณะรวมกัน (Common Character) ขององคการระหวางประเทศตาง ๆ  ไดและอธิบายใหอยูใน
รูปของขอความคิดทางนิติศาสตร (Legal concept) ไดเชนกัน ดังเชนที ่ Sir Gerald Fitzmaurice 
อดีตผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดใหนิยามขององคการระหวางประเทศวาหมายถึง 
“สมาคมของรฐัซ่ึงกอต้ังขึ้นโดยสนธสิญัญามธีรรมนญูกอต้ังองคการระหวางประเทศและองคกรรวมกนั
และครอบครองสภาพบุคคลในทางกฎหมายแยกออกจากรัฐสมาชกิแตละรฐั” ซ่ึงสามารถอธบิายได
ดังตอไปนี้

๑. องคการระหวางประเทศยอมเปนการรวมตัวของรัฐอธิปไตย

องคการระหวางประเทศเกิดขึ้นจากการรวมตัวของรัฐอธิปไตย (Sovereign State) ที่เรียกวา 
“สมาคมของรัฐ” (Association of States) เพราะฉะนั้นโดยหลักทัว่ไปแลว องคภาวะที่มีอํานาจ
กอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นจึงจํากัดเฉพาะรัฐอธิปไตยเทานั้น หาไดรวมถึงองคภาวะอื่น ๆ ไม 
เชน มลรัฐ, ดินแดนในภาวะทรัสตี ดินแดนอารักขา ฯลฯ เพราะวาองคการระหวางประเทศเปนองค
ภาวะที่สืบเนือ่งมาจากผูทรงสิทธิคือรัฐอธิปไตย รัฐอธิปไตยจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของความ
เปนองคการระหวางประเทศ 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดจากการรวมตัวกัน
ของรัฐอธิปไตย ๑๐ ประเทศ ซึ่งกฎบัตรอาเซียน ไดมีขอบทตอไปเกี่ยวกับรัฐอธิปไตยที่รวมตัวกัน
ในหมวดที่ ๓ สมาชกิภาพ (Membership) อันไดกําหนดหลกัเกณฑและกระบวนการในการรบัสมาชกิ

 ๓ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๕-๑๖๑. 
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กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จุลนิติ

ใหม เชน การเปนประเทศทีต่องมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร
อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไดรับการ
รับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียน การตองยินยอม
ผูกพันตามกฎบัตรและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ในฐานะรัฐสมาชิกของอาเซียนได รวมทั้งไดกําหนด
ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีตามที่กําหนดไว
ในกฎบัตรและความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน 
นอกจากน้ียังไดกําหนดใหรัฐสมาชิกมีหนาที่ในการออกกฎหมายภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับกฎบัตร
และความตกลงตาง ๆ รวมถึงตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนดวย

และโดยท่ีอาเซียนเกิดจากการรวมตัวกันของรัฐอธิปไตยเปนองคการระหวางประเทศ
แยกตางหากจากรัฐสมาชิก กฎบตัรอาเซยีนจงึไดกาํหนดเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making) 
ของอาเซยีนไวในหมวด ๗ มหีลักการพืน้ฐาน คอื หลกัฉันทามต ิ(Consensus) ซึง่หมายถึง การตดัสินใจ
ในญัตติใดจําตองอาศัยความเห็นชอบของผูแทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เปนฉันทานุมัติ อยางไรก็ดี
มีขอยกเวนบางกรณี ไดแก 

•  กรณีที่ไมสามารถหาฉันทามติได อาจสงเร่ืองใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตกลงกันวาจะใช
วิธีการใดตัดสิน 

•  กรณีที่มีขอตกลงอื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตใหใชวิธีการอ่ืนตัดสินใจได ก็ใหใชวิธีการ
ตัดสินใจตามที่ขอตกลงเชนวานั้นระบุไว เชน ขอตกลง Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone ที่ใหใชคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ในการตัดสินใจ ก็ใหใชวิธีการดังกลาวแทนหลักฉันทามติ

•  กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอยางรายแรงหรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอเร่ือง
ดงักลาวไปยังทีป่ระชุมสดุยอดอาเซียนตัดสนิใจโดยผูนาํมอีาํนาจตัดสนิใจดวยวิธกีารใด ๆ  ตามท่ีจะตกลง
กันเพื่อกําหนดมาตรการลงโทษ นอกจากนี้ ยังใหมีความยืดหยุนในการผูกพันตามขอตกลงตาง ๆ 
โดยใชสูตร ASEAN minus X สําหรับความตกลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความวา หากประเทศสมาชิก
ทุกประเทศมีฉันทามติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แลวประเทศที่ยังไมพรอมก็อาจเลือกที่จะยังไมเขารวมได

 
๒. องคการระหวางประเทศยอมกอตั้งขึ้นโดยผลของสนธิสัญญาพหุภาคี

องคการระหวางประเทศน้ันเกดิขึน้จากการทาํขอตกลงระหวางประเทศของรัฐอธปิไตยในรปูแบบ
ของสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral treaty) ที่เรียกเปนชื่อเฉพาะวา “ธรรมนูญกอตั้งองคการ
ระหวางประเทศ” ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีจะกําหนดขอผูกพัน 
สทิธิ หนาที ่ระหวางรฐัสมาชกิดวยกนัและตอผูทรงสทิธิอืน่ ๆ  สนธสิญัญากอต้ังองคการระหวางประเทศ
มีลักษณะพิเศษในตัวเอง (sui generis) แตกตางจากสนธิสัญญาพหุภาคีทั่ว ๆ  ไป สามารถอธิบาย
โดยสังเขปไดดังนี้
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๒.๑ เปนสนธิสัญญาพหุภาคีที่กอตั้ง “บุคคลระหวางประเทศ”(International person) 
หรือ “ผูทรงสิทธิ” (Subject) ขึ้นมาใหม

   ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยกลาวถึงในประเด็นนี้วา ธรรมนูญกอตั้งองคการ
ระหวางประเทศเปนสนธิสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ กลาวคือ วัตถุประสงคของธรรมนูญคือการสราง
บุคคลทางกฎหมายขึ้นซึ ่งหมายความวา องคการระหวางประเทศนี้มีลักษณะเปนการปกครอง
หรือบริหารเปนของตนเอง ทั้งในแงของวัตถุประสงค การดําเนินงาน งบประมาณ ทรัพยสิน ตลอดจน
การบรหิารงานบุคลากร ดังที่กฎบัตรอาเซยีนไดกาํหนดสถานะบคุคล (Legal Personality) ใหอาเซียน
มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
(Inter-governmental Organization) ตลอดจนกําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร
และกลไกที่สําคัญตาง ๆ ของอาเซียนไวโดยชัดแจง

๒.๒ กําหนดขอบเขตวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ 
   โดยทัว่ไปธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศจะระบุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ขององคการไวอยางแจงชัดวาองคการระหวางประเทศนั้น ๆ ไดถูกกอตั้งขึ ้นมาดวยเหตุผลใด 
หลักดังกลาวนี้เรียกวา “หลักแหงความเฉพาะเจาะจงขององคการระหวางประเทศ” (Le Principe 
de la Specialite des organization internationals) อันเปนรากฐานสําคัญของระบบกฎหมาย
องคการระหวางประเทศและหลกัการดังกลาวเปนที่ยอมรบักันท้ังในทางทฤษฎีและคาํพพิากษาของศาล 
องคการระหวางประเทศจึงเปนองคภาวะที่เกิดขึน้โดยเจตนาหรือความตัง้ใจของรัฐอธิปไตย โดยม ี
“ธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ” เปน “ที่มา” (Source) และ “ขอจํากัด” (Limitation) 
ในอํานาจหนาที่ขององคการระหวางประเทศนั่นเอง

   ในการกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียนนี้ กฎบัตรอาเซียน หมวด ๑ 
ไดกําหนดเปาหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
รัฐสมาชิก ไดแก เปาหมายในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค 
ความกินดีอยูดีของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม การลดชองวางการพัฒนา การสงเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอม การศึกษา ยาเสพติด การสรางอัตลักษณอาเซียน เปนตน โดยได
กําหนดหลักการสําคัญ ไดแก เรื่อง การเคารพหลักอํานาจอธิปไตย การไมแทรกแซงกิจการภายใน 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกตางของชาติพันธุและวัฒนธรรม เปนตน

๒.๓ เปนสนธิสัญญาที่กําหนดโครงสรางองคกร การดําเนินงาน การเกิดขึ้นและสิ้นสุด
สมาชิกภาพ การลงคะแนนเสียง ซึ่งกฎบัตรอาเซียนก็ไดกําหนดในเรื่องดังกลาวไวดวยเชนกัน เชน 
กฎบตัรอาเซยีนไดกาํหนดเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making) ของอาเซียนไวในหมวด ๗ 
วา ใหเปนไปตามหลักฉันทามติ (Consensus)

๒.๔ มลีกัษณะเปนทั้งสนธสิญัญา (Conventional) และการจัดต้ังองคการ (Institutional) 
ดังนั้น การตีความธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศจึงตองคํานึงถึงลักษณะทัง้สองประการ
ดังกลาวนี้ควบคูกันไป
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ในมิติของการเปนสนธิสัญญาของกฎบัตรอาเซียนนั้น พิจารณาไดจากการที่กฎบัตรอาเซียน
ไดกําหนดใหรัฐสมาชิกของอาเซียนยอมมีสิทธิและ “พันธกรณี” ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยสนธิสัญญา เชน พันธกรณีซึ่งไดกําหนดไวใน ขอ ๕ วรรค ๒ ของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งไดกําหนด
ให  “รัฐสมาชิกตองมีมาตรการท่ีจําเปนทุกประการ อันรวมถึงการออกกฎหมายภายในท่ีเหมาะสม 
เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรน้ีอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมด
ของรัฐสมาชิก”๔ และ การเพิกเฉยหรือละเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณีขางตนนั้น ขอ ๕ วรรค ๓๕ 
ของกฎบตัรฯ ไดกาํหนดใหในกรณกีารละเมดิกฎบตัรอยางรายแรง หรอืการไมปฏบิตัติามพนัธกรณทีัง้หมด
ของรัฐสมาชิก ใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”อันประกอบดวย ประมุขของรัฐ
หรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกเพื่อการตัดสินใจ๖

๒.๕ โดยหลักแลวจะไมเปดใหรัฐสมาชิกตั้งขอสงวน (เวนแตสนธิสัญญาจะกําหนดไว) 
๒.๖ ในกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations 1945) นั้น 

พันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติยอมมีคาบังคับเหนือสนธิสัญญาทั่วไป  
   ทั้งนี้ สนธิสัญญาที่กอตั้งองคการระหวางประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป แตไมวาจะ

เรียกความตกลงระหวางประเทศน้ีวาอยางไร ความตกลงดังกลาวก็ถือวาเปนธรรมนูญกอตั้งองคการ
ระหวางประเทศทั้งสิ้น ตัวอยางชื่อเรียกของสนธิสัญญากอตั้งองคการระหวางประเทศ มีดังนี้

   ก) Covenant เชน สันนิบาตชาติ (League of Nations) 
   ข) กฎบัตร (Charter) องคการระหวางประเทศท่ีใชคําน้ี เชน องคการสหประชาชาติ 

และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
   ค) อนสุญัญา (Convention) เชน International Civil Aviation Organization : ICAO, 

International Telecommunication Union : ITU
   ง) สนธิสัญญา (Treaty) เชน North Atlantic Treaty Organization : NATO
   จ) ปฏิญญา (Declaration) เชน Association of South East Asian Nations (ASIAN)

 ๔ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS  ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS: 2. ;
  “2. Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate 
domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations 
of membership.”.
 ๕ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS 
: 3. ;
  “3. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to 
Article 20.”.
 ๖ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE20 CONSULTATION AND 
CONSENSUS;
  “1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.
  2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specifi c decision can 
be made.
  3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained 
in the relevant ASEAN legal instruments.
  4. In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall be referred 
to the ASEAN Summit for decision.”.
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โดยผลของขอ ๔๘ ของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงยอมสามารถมีการเสนอใหมีการ
แกไขปรบัปรงุได โดยรฐัสมาชิกใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบตัรผานทางคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน
ซึ ่งต องมีฉันทามติใหเสนอขอแกไขตอไปยังทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียนเพื ่อพิจารณาเห็นชอบ 
เมือ่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนใหความเห็นชอบโดยฉันทามติแลว ขอแกไขดังกลาวตองไดรับการให
สัตยาบนัจากรฐัสมาชกิทุกรฐัดวยจึงจะมผีลใชบงัคบัในวันที ่๓๐ หลงัจากวันที่มกีารสงมอบสตัยาบนัสาร
ฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี ้กฎบัตรอาเซียนอาจไดรับการทบทวน เมื่อครบ ๕ ป
หลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามกฎบัตรฯ 
ขอ ๕๐  

ในประการสาํคญัของการเปนสนธสิญัญา
พหุภาคีของกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกใด ๆ 
ยอมสามารถรองขอใหสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนตีความกฎบัตรตามกฎวาดวยขั้นตอน
การดําเ นินงานท ีกํ่าหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนไดตามขอ ๕๑ อยางไรก็ดี 

ในกรณีที่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางกฎบัตรอาเซียนกับสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก
อาเซียนภายใตสนธิสญัญา อนสุญัญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียน
อื่น ๆ ทัง้หมดซึ่งไดมีผลใชบังคับแลวกอนกฎบัตรอาเซียนฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับก็ใหยึดถือสิทธิ
และพันธกรณีตามขอบทของกฎบัตรอาเซียนเปนสําคัญ อันเปนไปตามขอบทวาดวยความตอเนื่อง
ของกฎหมาย (Legal Continuity) ในขอ ๕๒ ของกฎบัตรอาเซียน 

๓. องคการระหวางประเทศยอมมีองคกรและเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่อยางถาวร

องคการระหวางประเทศเปน “นิติบุคคล” (Juristic person) อันไดรับการสมมติขึ้น ดังนั้น 
จึงตองมีบุคคลธรรมดา (Natural person) มาทําหนาทีใ่นการแสดงเจตนาหรือทํานิติกรรมในนาม
ขององคการระหวางประเทศ โดยบุคคลธรรมดานี้เรียกวา “เจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ” 
ซึ่งทําหนาที่ประจําในแตละองคกร (Organs) 

โดยปกตแิลว องคการระหวางประเทศประกอบไปดวย ๓ องคกรหลกั คอื องคกรท่ีมอีาํนาจ
เต็มบริบูรณ (A plenary organ) องคกรที่ไมมีอํานาจเต็มบริบูรณ (A non-plenary organ) และ
องคกรที่ทําหนาที่ฝายธุรการบริหาร (An administration) หรือองคกรซึ่งประกอบดวยสมาชิก
เต็มจํานวน องคกรที่ประกอบดวยสมาชิกจํานวนจํากัด และองคกรที่ทําหนาทีใ่นการบริหารองคการ
ระหวางประเทศ หรอืท่ีเรียกวา “สํานกังานเลขาธกิาร” โดยทั้ง ๓ องคกรหลกัน้ีตางทาํหนาท่ีเปนอิสระแกกนั 
ในขณะเดยีวกนักไ็ดมีการประสานงานและมีความสมัพนัธกันเพื่อใหการดาํเนินงานขององคการระหวาง
ประเทศสามารถดําเนินไปดวยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

่
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ในกฎบัตรอาเซียน หมวด ๔ วาดวยองคกรของอาเซียน (Organs) ไดกําหนดใหอาเซียน
มีองคกรและเจาหนาที่ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอาเซียน ประกอบดวย 

๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบดวย ประมุขของรัฐ หรือหัวหนา
รัฐบาลของรัฐสมาชิกซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นปละ ๒ ครั้ง เปรียบเสมือนองคกรสูงสุดในการกําหนด
นโยบายของอาเซียน มภีารกิจในการพิจารณาหารือ มอบแนวนโยบายตลอดจนตัดสนิใจในประเด็นหลกั
ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียนในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของรัฐสมาชิก 
และในประเด็นอื่นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอํานาจสั่งการใหรัฐมนตรีในแตละคณะมนตรีที่เก่ียวของ
จัดการประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรีเพื่อหารือประเด็นสําคัญที่เก่ียวกับอาเซียน ที่มีลักษณะ
คาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ และยังมีอํานาจในการอนุมัติการจัดตั้ง
และการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอื่น ๆ ของอาเซียน ตลอดจนมีอํานาจในการ
แตงตั้งเลขาธิการอาเซียนซึ่งจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่กําหนดในกฎบัตรอีกดวย

  เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินใด ๆ ที่กระทบตออาเซียน ที่ประชุมจะมีหนาที่ดําเนินการ
ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินเชนวานั้นโดยดําเนินมาตรการที่เหมาะสมตอไป

๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดวย 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มภีารกิจในการเตรียมการประชุม
ของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานกิจการในดานท่ีสําคัญตาง ๆ เชน เก่ียวกับการอนุวัติการ
ตามความตกลงและขอมตขิองทีป่ระชุมสดุยอดอาเซียน ประสานงานกบัคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนตาง ๆ  
เพือ่เพิม่ความสอดคลองกนัของนโยบาย ประสทิธภิาพ และความรวมมอืระหวางกัน ตลอดจนประสานงาน
เกี่ยวกับรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนซึ่งตองเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังมีภารกิจในการพิจารณารายงาน
ประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของอาเซียนและของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
ตลอดจนองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เห็นชอบการแตงตั้ง
และการยตุหินาทีข่องรองเลขาธิการอาเซียน ตามขอเสนอ
แนะของเลขาธิการอาเซียน และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่
กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

๓. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
   คณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดประชุมขึ้นอยางนอย ๒ ครั้งตอป โดยมีรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกซึ่ง
ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนทําหนาที่เปนประธานในการประชุม โดยคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
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แตละคณะนั้นมี องคกรระดบัรัฐมนตรเีฉพาะสาขา ท่ีเก่ียวของในขอบขายการดาํเนินงานซ่ึงเปนผูแทน
ซึ่งรัฐสมาชิกแตงตั้งใหเขารวมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ  

โดยเพื่อใหบรรลุวัตถปุระสงคของแตละประชาคมน้ัน คณะมนตรปีระชาคมอาเซียนแตละคณะ
จะมีภารกิจในการติดตามและดําเนินการเกี่ยวกับการอนุวัติตามขอมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ทีเ่กี่ยวของตามความเหมาะสม ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานทีอ่ยูในขอบขายการดําเนินงาน
และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่น ๆ โดยจะเสนอรายงานและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตนตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาตอไป 

๔. องคกรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) จัดตั้งขึ้นโดย
ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน มีอํานาจหนาทีใ่นการดําเนินงานตามอํานาจหนาทีข่องแตละองคกรที่มีอยู
แตกตางกันไปในแตละสาขา  ตลอดจนปฏิบัติตามความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนที่อยูในขอบขายการดําเนินงานขององคกร โดยเสริมสรางความรวมมือในสาขาใหเขมแข็งขึ้น 
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ ตองเสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกรอีกดวย

๕. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) มีบทบาทมากในการปฏิบัติหนาที่เปน หัวหนา
เจาหนาที่ฝายบริหาร (Chief Administrative Officer) ของอาเซยีน นอกจากน้ี เลขาธกิารอาเซยีน
จะมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาทและรายงานตรงตอผูนํา 
และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม โดยใหมีรองเลขาธิการ
อาเซียน (Deputy Secretary-General) จํานวน ๔ คน โดย ๒ คน ใหมาจากการหมุนเวียนตามลําดับ
ตัวอักษรประเทศ มีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตามความสามารถ 
มีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป และอาจไดรับการตออายุไดอีก ๑ วาระ

๖. คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
to ASEAN) โดยประเทศสมาชิกจะแตงตั้งผูแทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทําหนาทีค่ณะผูแทนถาวร
ประจําอาเซียนโดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผูแทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเปนคณะ
กรรมการผูแทนถาวร มีภารกจิในการสนับสนุนการทาํงานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซียนและองคกร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติและองคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น ๆ  ตลอดจนเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่อง
ทีเ่กี่ยวกับงานของตน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใหความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวน
ภายนอก รวมถึงปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประการอื่น

๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศ
สมาชกิแตละประเทศเพื่อเปนศนูยกลาง (Focal point) ในการประสานงานและสนบัสนนุภารกจิตาง ๆ 
ทีเ่กี่ยวของกับอาเซียนภายในประเทศของสมาชิก รวมถึงการเตรียมการประชุมตาง ๆ ของอาเซียน 
ตลอดจนเปนศูนยเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนดวย
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๘. กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN human rights body – AHRB) มีหนาที่
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยไดมีการตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ
ขึ้นมายกรางเอกสารกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ (Term of 
Reference) ขององคกรดังกลาว ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรี
ต างประเทศไดใหแนวทางวา อํานาจหนาที่ของกลไก
สิทธิมนุษยชนไมควรจํากัดแคการใหคําปรึกษา แตควร
รวมถึงการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในภมูภิาค การสงเสรมิการศกึษาและการตืน่ตวัของหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนดวย

๙. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
  มีหนาที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนิน

การรวมกับองคกรของอาเซียนท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนการสราง
ประชาคมอาเซียน โดยดําเนินบทบาทในการสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน และการดาํเนนิการรวมกนัทีใ่กลชดิระหวางภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ 
และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ในอาเซียน

 
๔. องคการระหวางประเทศยอมมีสภาพบุคคลระหวางประเทศแยกออกจากรัฐสมาชิก

ตามหลักกฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิหนาที่
และความรับผิดจะเก่ียวพันกับผูทรงสิทธิในทางกฎหมายเสมอ หมายความวาผลประโยชนใด ๆ 
ทีก่ฎหมายรบัรองจะตกเปนของ “บุคคล” (ทัง้บคุคลธรรมดาและนติบิคุคล) ไดกต็อเมือ่มกีฎหมายรบัรอง
ใหบุคคลดังกลาวเปนเจาของสิทธิในทางนิติศาสตรซึ่งเรียกขอความคิดนี้วา “สภาพบุคคล” (Legal 
personality) ซึ่งหมายความวาบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในทางกฎหมาย ซึ่งแบงออกไดเปน ๒ 
ประเภท คอื ความสามารถในการถอืสทิธแิละความสามารถในการใชสทิธิ หรอืหมายถงึสภาวะทีก่ฎหมาย
ไดรับรองถึงสิทธิและไดกําหนดหนาที่ใหจําตองปฏิบัติ 

สําหรับองคการระหวางประเทศน้ันโดยปกติแลวในธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ
จะกลาวถึงสภาพบุคคลระหวางประเทศขององคการน้ัน ๆ  อยางไรก็ตามในกรณีทีธ่รรมนูญกอตัง้องคการ
ระหวางประเทศมิไดกลาวถึง ก็อาจเกิดปญหาภายหลังวาองคการระหวางประเทศดังกลาวนั้นจะมี
สภาพบุคคลระหวางประเทศไดหรือไม ซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศเคยมีความเห็นในประเด็นนี้วา

“...การท่ีจะใหองคการระหวางประเทศบรรลุถึงเปาหมายท่ีบัญญัติไว สภาพบุคคลระหวาง
ประเทศถือวาเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง (International personality is indispensable)”

ในประเดน็นีน้กักฎหมายบางทานเหน็วา สภาพบคุคลขององคการอาจพจิารณาไดจากธรรมนญู
กอตัง้องคการหรอืจากทางปฏบิตัภิายหลงัขององคการระหวางประเทศนัน้ ๆ  ปจจุบนั องคการระหวาง
ประเทศหลายองคการท่ีระบุวาองคการมีสภาพบุคคลไวในธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ
อยางชัดเจน เชน องคการการคาโลก และในกรณีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ก็ไดมีการกําหนดถึงสภาพบุคคลไวโดยชัดแจงในกฎบัตรอาเซียนโดยชัดแจงเชนกัน โดยใหอาเซียน
มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
(Inter-governmental Organization) ดังไดกลาวแลว

ทั้งนี้ ผลในทางกฎหมายของการมีสภาพบุคคล คือ องคการระหวางประเทศสามารถมีและใช
สิทธิหนาที ่ รวมทั้งมีความรับผิดเปนเอกเทศแยกออกจากรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
แตละรัฐ และองคการระหวางประเทศอาจมีสิทธิหรือหนาที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับตราสารจัดตั้ง
และหนาที่การงาน (functions) ขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ เปนหลัก๗ 

ดังที่ไดกลาวขางตนวา องคการระหวางประเทศที่ถือวาเปนบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
นั้นจะตองเปน “องคการระหวางรัฐบาล” (Intergovernmental organizations) สวนองคการ
ทีม่ ิไดกอตั ้งขึ ้นโดยรัฐบาลของรัฐซึ ่งรู จักกันในนามของ “องคการที ่มิไดกอตั ้งขึ ้นโดยรัฐบาล” 
(Non-governmental organizations หรอื NGOs) น้ันไมถอืวาเปนบคุคลตามกฎหมายระหวางประเทศ 
เพราะสิทธิและความสามารถขององคการทีม่ิไดกอตั้งขึ้นโดยรัฐบาลดังกลาวนี้เปนไปตามกฎหมาย
ภายในรัฐที่องคการเชนวานั้นกอตั้งขึ้น๘ 

นิติฐานะขององคการระหวางประเทศ๙

เมือ่พิจารณาไดวาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสถานะทางกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลแลว จึงมีขอพิจารณาทางกฎหมายในประการที่
เกี่ยวกับ “นิติฐานะ” หรือ “สถานะทางกฎหมายขององคการระหวางประเทศ” ตอไป ซึ่งสามารถ
แยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี คือ ความสามารถภายใตกฎหมายภายในของรัฐและความสามารถ
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

๑. ความสามารถตามกฎหมายภายใน

  •  ความสามารถในการใชสิทธิตามกฎหมายภายใน
  เน่ืองจากองคการระหวางประเทศไมมีดนิแดนเปนของตนเองเหมอืนรฐั ดงันั้น การดาํเนินงาน

ขององคการระหวางประเทศจึงตองอาศัยดินแดนของรัฐสมาชิกและอยู ภายใตเขตอํานาจรัฐ 
(Jurisdiction) ของรัฐเจาของดินแดนดวย ดวยเหตุนี้การใชสิทธิในการทํานิติกรรมสัญญาทั่ว ๆ ไป
ขององคการระหวางประเทศจึงตกอยูภายใตกฎหมายภายในของรัฐเจาของดินแดนนั้น

  •  ความรับผิดตามกฎหมายภายใน
  ในกรณีที่เจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศไดกระทําละเมิด องคการระหวางประเทศ

ก็จะตองรับผิดดวย เวนแตสามารถอางความคุมกันได นอกจากความรับผิดในทางละเมิดแลว องคการ
ระหวางประเทศยังสามารถถูกฟองใหตองรับผิดตามมูลหนี้สัญญาไดอีกดวย

 ๗ โปรดดูเพิ่มเติม จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), 
หนา ๑๘๒.
 ๘ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๒๐๙.
 ๙ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๓-๑๕๕. 
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อยางไรก็ตาม กฎบัตรอาเซียนไดกําหนดขอบทเก่ียวกับเอกสิทธิ์และความคุมกัน 
(Immunities and Privileges) ไวในหมวด ๖  โดยมีสาระสําคัญในการใหเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ทางการทูตเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคของอาเซียน หรือในการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ
ในดินแดนของรัฐสมาชิกใด ๆ แกสํานักเลขาธิการอาเซียนและองคกรอ่ืน ๆ ของอาเซียน เลขาธิการ
อาเซียนและเจาหนาทีข่องสํานกัเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนผูแทนถาวรของรัฐสมาชิก ณ กรงุจาการตา 
และผูแทนของรัฐสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของอาเซียนในรัฐสมาชิกใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด
เปนไปตามความตกลงเปนการเฉพาะระหวางอาเซียนและรัฐสมาชิก

๒. ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศ
   เมือ่องคการระหวางประเทศไดรบัการยอมรบัวาเปนบคุคลในทางกฎหมายระหวางประเทศ

เฉกเชนเดียวกับรัฐแลว ยอมหมายความวา องคการระหวางประเทศยอมมีสิทธิและหนาที่ตลอดจน
ความรับผิดได   

   ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศสามารถจําแนกได ดังนี้

  •  ความสามารถในการทําสนธิสัญญา 

  •  ความสามารถในการฟองรองคดีตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

  •  ความสามารถในการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศ

  •  ความสามารถในการรับรองบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
  
  ในฐานะท่ีอาเซียนมีนิติฐานะเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลจึงยอมมี

ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศดวยเชนกัน ดงัที่กฎบัตรอาเซียน หมวด ๑๒ ไดกําหนด
ขอบทวาดวยความสัมพันธภายนอก (External Relations) มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

  ๑)  ใหอาเซียนเปนผู ผลักดันหลักในการรวมกลุ มระดับภูมิภาคที่อาเซียนริเริ่มขึ้น
และเนนการเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระดับภูมิภาค 

  ๒)  ใหประเทศสมาชิกพยายามหาทาทีรวมในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ 
  ๓)  กําหนดใหประเทศผูประสานงาน (Country Coordinator) มีหนาที่ประสานงาน

ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา หรือองคกรระหวางประเทศอื่น โดยมีคณะกรรมการ
อาเซียนในประเทศท่ี ๓ หรือองคการระหวางประเทศ (ASEAN Committees in Third Countries 
and International Organizations) เปนผูสนบัสนุนการทาํงาน โดยเฉพาะการสงเสรมิความสมัพนัธ
กับประเทศที่คณะกรรมการนั้นตั้งอยู 

  ๔)  ใหรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนในฐานะองคกรความรวมมือเฉพาะสาขาเปนผูดูแล
ความสอดคลองและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการดําเนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 

  ๕)  ใหอํานาจคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
แตเพียงองคกรเดียวในการกําหนดสถานะความสัมพันธอยางเปนทางการกับประเทศหรือองคกร
ภายนอก โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สามารถเชิญองคกรภายนอกเขารวมกิจกรรมไดเปนครั้งคราว 
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เพื่อแสวงความรวมมือในภูมิภาคซึ่งรัฐสมาชิกผูกพันกันดวย “สํานึกของประชาชาติอาเซียน” หรือ 
“ASEAN Spirit” ในการเกาะเกี่ยวผูกพันกันตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงรวมกันเทานั้น๑๐ 

นอกจากน้ี จากการศึกษาหลักกฎหมายองคการระหวางประเทศในมิติของบทนิยาม
และลักษณะทั่วไปขององคการระหวางประเทศและกฎบัตรอาเซียนแลว จะพบวา สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีองคประกอบและลักษณะตรงตามหลักการขางตนทุกประการ ตามที่กฎบัตร
อาเซยีนไดจดัใหมขีอบทตาง ๆ  โดยสอดคลองกบัหลกักฎหมายองคการระหวางประเทศอยางครอบคลมุ
ทุกดาน เปนผลใหอาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลท่ีมี
นิติฐานะเปนบุคคลในทางกฎหมายระหวางประเทศอันมีสิทธิและหนาที่ตลอดจนความสามารถ
ตามหลกักฎหมายองคการระหวางประเทศเชนเดยีวกบัองคการระหวางประเทศอืน่ ๆ  ในสงัคมนานาประเทศ
โดยชัดแจง 

 

 ๑๐ อยางไรก็ดี แมในกอนที่อาเซียนจะมีการตกลงใชกฎบัตรอาเซียนซ่ึงมีบทบัญญัติรับรองสถานะบุคคลเปนองคการ
ระหวางประเทศไวก็ตาม ก็ยังมีผูเห็นวา อาเซียนเปนองคการระหวางประเทศ โดยมีขอพิจารณาสนับสนุนวา อาเซียนไดเกิดขึ้นจาก
เจตนารมณของรัฐ มีธรรมนูญกอตั้งซึ่งมีลักษณะของสนธิสัญญา มีองคกรทําหนาที่ตามวัตถุประสงคอยางถาวร ตลอดจนมีสิทธิหนาที่
และความสามารถในทางระหวางประเทศ ดูเพิ่มเติม ลาวัณย ถนัดศิลปกุล, อาเซียนกับความสัมพันธทางกฎหมายในกลุมประเทศ
สมาชิกและความสัมพันธภายนอกอาเซียน, โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๓๙. 
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ซึ่งเปนความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศในการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศ
  ๖) อาเซียนสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและสถาบันระดับ

อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศได อันแสดงถึงความสามารถตามกฎหมาย
ระหวางประเทศในการทําสนธิสัญญา

 นอกจากน้ี กฎบัตรอาเซยีน หมวด ๕ ไดกาํหนดให อาเซยีนสามารถมปีฏสิมัพันธกบัองคกร
ตาง ๆ ที่สนับสนุนหลักการและวัตถุประสงคของอาเซียนตามรายชื่อในภาคผนวก ๒ ของกฎบัตร
อาเซียนได โดยมีการแบงประเภทองคกรดังกลาวเปน ๕ ประเภท ซึง่เรียกวาเปนองคภาวะที่มี
ความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) ไดแก 

 ๑)  องคกรรฐัสภา อันไดแก สมัชชารฐัสภาอาเซยีน (ASEAN Inter-Parliamentary Assemble 
– AIPA) 

 ๒)  องคกรภาคธรุกจิ  เชน สมาคมธนาคารอาเซยีน สภาท่ีปรกึษาธรุกจิอาเซียน หรอืสมาคม
ทรัพยสินทางปญญาอาเซียน เปนตน

 ๓)  สถาบันวชิาการ อันไดแก เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตรและนานาชาติระหวาง
ประเทศของอาเซียน

 ๔)  องคกรภาคประชาสังคม เช น สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรวิศวกรรม
และเทคโนโลยีแหงอาเซียน สมาพันธนายจางอาเซียน หรือสมาคมกฎหมายของอาเซียน เปนตน

 ๕)  องคกรอื่น ๆ กฎบัตรอาเซียนไดใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนในการปรับปรุงเพิ่มเติม
องคกรอืน่ในภาคผนวก ๒ นีไ้ดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน 
(Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ซึ่งปจจุบันในสวนขององคกรอื่นนี้
มีทั้งสิ้นรวม ๔ องคกรดวยกัน ไดแก ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน สหพันธสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และคณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน

ความสงทาย
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะพจิารณา

เห็นไดวา “กฎบัตรอาเซียน” นั้นถือไดวา
เป นกติกาสู งสุดท ีร่ั ฐสมาชิกอาเซียน
เห็นชอบใหใชบังคับแกประเทศสมาชิกทัง้ 
๑๐ ประเทศ และวางหลักการและกฎเกณฑ

สําคัญตาง ๆ ของ “องคการ” ใหเปนรูปธรรม 
และโดยเฉพาะอยางยิง่ไดเปนผลใหอาเซียน

เปนทีย่อมรับมากยิ่งขึ้นในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศวา 
บัดนี้ “อาเซียน” ไดเปน “องคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล” 

โดยปราศจากขอกังขา มิไดเปนแตเพียงเวทีการประชุมระหวางประเทศ
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www.bundesverfassungsgericht.de/
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สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency 
(Public Organization) – ETDA) เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จดัตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กมุภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนกิส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมหีนาท่ีเกี่ยวกบั
การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุน การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ใหมีความนาเชื่อถือและสรางโอกาสใหกับทุกคน

นอกจากนี้ สพธอ. ไดมีการจดัทําฐานขอมูลเพื่อจดัเกบ็รวบรวม
และสรางตวัเลขสถติติาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการทาํธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส
ในประเทศ รวมทัง้การจัดเก็บดัชนีตัวชี้วัดของตางประเทศทีเ่กี่ยวกับ
การพัฒนาการทําธุรกรรมดังกลาว ทัง้นี้เพื่อใหสะทอนภาพของการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในมิติตาง ๆ และเปนแหลงขอมูลที่มีความ
ครบถวน สมบูรณและถูกตอง อันจะเปนประโยชนตอหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งสามารถนําไปใชอางอิงประกอบการกําหนด
นโยบาย การวางแผนและการตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาตอไป

ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมนี กอตั ้งขึ ้นเมือ่ 
ป ค.ศ. ๑๙๕๑ เพื่อเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจทางตุลาการ
อยางเปนอิสระจากอาํนาจทางการเมอืง ในอันท่ีจะควบคมุการใชอํานาจ
ขององคกรผูใชอํานาจตาง ๆ  ของสหพันธรัฐใหปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม
บทบญัญัตแิหงรฐัธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Basic Law) อันเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ตลอดจนเพื่อคุมครองสทิธขิั้นพื้นฐานของประชาชน  
ทัง้นี้ องคกรของรฐัทุกองคกรยอมอยูภายใตบทบญัญัตแิหงรฐัธรรมนญู 
และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนทีสุ่ดตลอดจนมีผลผูกพัน
องคกรของรัฐทุกองคกร   

 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมนี ประกอบดวย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๖ คน ซึ่งมีที่มาจากการแตงตั้งของ
สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) และวุฒิสภา (Bundesrat) สภาละ
 ๘ คน โดยมตเิสยีงขางมากเดด็ขาดสองในสามของแตละสภาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๑๒ ป และจะดํารงตําแหนงในเพียงวาระเดียวเทานั้น 

www.etda.or.th 
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๘๒

แนะนําเว็บไซต

จุลนิติ

สถาบันระหวางประเทศเพื ่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) หรือ สคพ. (International Institute for Trade 
and Development - ITD) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมวีตัถปุระสงคใหการศกึษาอบรมและคนควาวจิยั เพื่อ
สงเสริมการคาและการพัฒนา และดําเนินกิจกรรมอื่นทีส่อดคลองกับ
ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
และองคการสหประชาชาตเิกี่ยวกบัสถาบนัระหวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา 

 ดงัน้ัน อํานาจหนาท่ีหลกัของ ITD คือ การจดัการศกึษาอบรม 
และใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวจิยัแกบคุลากรของประเทศตาง ๆ  
ในภูมิภาคเอเชีย ทัง้ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง 
การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ITD ยังมี
หนาท่ีในการใหความชวยเหลอืแกประเทศกาํลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชยี 
โดยเฉพาะในเร่ืองการกาํหนดนโยบายดานเศรษฐกจิท่ีเหมาะสมรวมกนั
และมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ทีส่อดคลองกับนโยบายดังกลาว 
ซึ่ง ITD จะเปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม และสรางกิจกรรมเสริม
ศักยภาพตาง ๆ รวมกับสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติวาดวย
การคาและการพัฒนา และองคกรอื่นที่เกี่ยวของ

ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
ประเทศไทย หรือไทยเซิรต (Thailand Computer Emergency 
response Team – THAICERT) เปนหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทํา
หนาที่เปนกลไกหลักของประเทศดานความมั่นคงปลอดภัยของสังคม
ออนไลน และมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานในเครือขาย 
และหนวยงานเชิรต (CERT/Computer Emergency Response 
Team) ของตางประเทศ ในการดําเนินการแกไขเหตุภัยคุกคามดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารท่ีไดรบัแจง ซึง่สอดคลองกบักรอบ
ปฏิบัติในการเตรียมความพรอมเขารวมเปนสวนหนึง่ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) ตามที่กําหนดใน ASEAN Economic 
Community Blueprint และ ASEAN ICT Master Plan 2015 เพื่อ
สรางความเชือ่ม่ันกบัผูทําธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส นอกจากนี้ไทยเซิรต
ยังมีพันธกิจเชิงรุกทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อ
สรางคนใหกับประเทศ

www.itd.or.th

www.thaicert.or.th  
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