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ในหวงระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับนั้น
ได มีการกําหนดหลักการเ ก่ียวกับการแก  ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว  โดยชัดแจ งในบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญู โดยกาํหนดใหการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยยอมสามารถกระทาํได
เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตรของประเทศโดยกระบวนวิธีการพิเศษ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
ไดกําหนดให “รัฐสภา” เปนองคกรที่มีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากพิจารณา
จากหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนแลวยอมพิจารณาไดวา รัฐสภาเปนองคกรพิเศษที่ไดรับ
การกําหนดขึ้นจากอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดใหเปน “องคกรที่มีอํานาจอยูเหนือรัฐธรรมนูญ” 
หรืออกีนยัหนึง่คอืม ี“อาํนาจทีต่อเนือ่งมาจากอาํนาจในการกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมอืง” เฉพาะสาํหรบั
ใชในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได โดยอยูภายใตขอจํากัดบางประการที่กําหนดไวในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ทวาในทางปฏิบัติที่ผานมา มักจะมีขอถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็น
ดังกลาวอยางกวางขวางและมีความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับความหมายและขอบเขตของการใชอํานาจ
ในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ตลอดจนอํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาว
ในหลาย ๆ ประการดวยกัน 
 ดวยเหตุผลขางตน กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาในประเด็นเร่ือง “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภา” จากผู ทรงคุณวุฒิที่มีความรู และความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายมหาชน คือ  
รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
เพื่อใหทราบถึงที่มาของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ “อํานาจกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมือง” 
หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ตามหลักกฎหมายมหาชน หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจน
การตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณที่ผานมาของประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ 
ความสัมพันธระหวางอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา
ในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ตลอดจนเพื่อใหทานผูอานไดทราบวา หลักเกณฑ ขอบเขต 
และวิธกีารในการตรวจสอบการใชอาํนาจในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญของรัฐสภาน้ัน ควรมีรายละเอียด
เปนประการใดบาง เพื่อใหการใชอํานาจดังกลาวของรัฐสภาเปนไปอยางถูกตองและมีความเหมาะสม
ตามหลกักฎหมายรัฐธรรมนญู ตลอดจนไมกอใหเกดิปญหาความขัดแยงขึน้ในสังคมประเทศไดในภายหลัง 
 สําหรับบทความทางวิชาการอ่ืน ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเร่ือง “มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ มครองสิทธิทางส่ิงแวดลอม: ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะลางดิน
และน้ําปนเป อนกากอุตสาหกรรม” โดย นายสมาน  ตั้งทองทวี และสําหรับเนื้อหาในสวนอื่น
ยังคงเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายท่ีจักเปนประโยชนต องานในดานนิติบัญญัติ
และในวงการวิชาการดานกฎหมายอีกมากมาย 
 ทายสุดนี้ กองบรรณาธิการใครขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร 
“จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมายที่เปนประโยชนเพื่อนําเสนอแกผูอานทุกทานตอไป

  กองบรรณาธิการ
                                                                                  มิถุนายน ๒๕๕๗

บรรณาธิการแถลง
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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแกทหารรักษาพระองค

ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐

 บานเมืองจะมีความมั่นคงเปนปรกติสุขอยูได ก็ดวยนานาสถาบัน
อันเปนหลักของประเทศ และคนไทยทุกหมูเหลา มคีวามสมัครสมาน
สามัคคีก ันดี และรู จ ักปฏิบัติหนาที่ของตนใหประสานสงเสริมกัน 
ตลอดเวลาที่ผ านมา ทหารนั ้นไดปฏิบัติหนาที่มีผลดีเปนที่ประจักษ 
ทัง้ในด านการต อสู ป องกันเพ ื่อปกปองเอกราชอธิปไตยของชาต ิ
ทัง้ในดานการใหความชวยเหลือและรวมมือสนับสนุนกับผูอื่นฝายอื่น 
เพือ่บําบัดบรรเทาความทกุขยาก และพฒันาสรางสรรคใหเกิดความเจริญ
ผาสุกแกประชาชน. ในปจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับวันจะสลับซับซอนยากจะเขาใจยิ่งขึ้น. 
อาจกลาวไดวาในภาวการณเชนนี้ หากคนไทยเราประพฤติตนปฏิบัติงาน 
โดยขาดจิตสาํนกึในประโยชนรวมกนัของชาตแิลว ก็จะเปนอนัตรายอยางยิง่
แกความมั่นคงเปนปกแผนของชาติ. ทหารในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่ง
ซึ่งมีความเขมแข็งแข็งแกรง จะตองตั้งสติใหมั่น ทําความเห็นความเขาใจ
ในหนาทีข่องตนใหกระจาง แลวรวมกนัใชความรูความคิดปฏิบตัภิารกิจท้ังปวง 
ดวยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบดวยความเปนไทย ทัง้ในความคิดจิตใจ
และการกระทํา โดยยึดถอืความมั ่นคงของชาติความเจริญกาวหนา
ของบานเมืองเปนเปาหมาย จักไดเปนตัวอยางชักนําคนไทยทุกคนทุกฝาย 
ใหมีจิตสํานึกในชาติ พรอมใจกัน ที่จะรวมมือรวมงานกัน เพื่อประโยชน
อันยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา”

 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ  ......................................................................... ๑

 • รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  .................................................................................... ๓ 
  รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ........... ๑๗

บทความทางวิชาการ
 • มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม 
  : ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม

   โดย สมาน  ตั้งทองทวี  ..............................................................................................  ๒๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 

  (Regulatory Impact Analysis : RIA)  .........................................................................  ๓๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....  ............................................. ๔๗

๓ ๒๕

สารบัญ

๓๕
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.  ๒๕๕๖  ..........................................  ๕๕

สรปุคาํพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เรื่อง ประธานวุฒิภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
   ความเปนรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
   ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ 
  และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรอืไม  ..........................................................................  ๗๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย  ...................................................  ๘๓

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรค  .........................................  ๑๐๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร  .........................................................................................  ๑๑๕

๕๕ ๘๓ ๑๑๕
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๑๓๕

สารบัญ

๑๒๕ ๑๔๗

สารพันปญหากฎหมาย
 • การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี “ขุมทองคําเขาชัยสน” 
  และในกรณีตาง ๆ  .......................................................................................................  ๑๒๕

เกร็ดกฎหมายนารู
 • สิทธิในที่ดิน  .................................................................................................................  ๑๓๕

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • นิตสัิมพนัธของประชาคมอาเซยีนและการอนวุตักิาร
  เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของไทย  ..............................................................................  ๑๔๗

แนะนําเว็บไซต  .............................................................................  ๑๕๗
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตามหลักวิชาการดานกฎหมายมหาชนนั้นไดยอมรับวา “อํานาจกอต้ังองคกร
สูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” นั้นเปนอํานาจที่ใหกําเนิด
รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อกอตั้ง “ระบบกฎหมาย” ขึ้นทั้งระบบ รวมทั้งการกอตั้ง “องคกร
ทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองของประเทศหรือของรัฐ” อันมีผล
ประการหนึ่งใหรัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะอยูเหนือกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งหลายทั้งปวง 
และองคกรตาง ๆ ที่ไดถูกกอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญน้ันก็จะมีสถานะเปนเพียงองคกร
ทีไ่ดรบัมอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญโดยทั้งสิ้น 

จากหลักการดังกลาว องคกรท้ังหลายท่ีไดถูกกอตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ
จึงยอมไมอาจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได เน่ืองจากเปนองคกรที่ถูกกอตั้งขึ้น
โดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญนั้นเอง อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตร
ของประเทศ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญก็ยอมทีจ่ะกระทําได โดยตองอาศยัองคกรพเิศษ
ที่กําหนดขึ้นจากอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุด อันเปน “องคกรที่มีอํานาจอยูเหนือ
รัฐธรรมนูญ” หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือมี “อํานาจท่ีตอเน่ืองมาจากอํานาจในการกอตั้ง
องคกรสูงสุดทางการเมือง” สําหรับใชในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ทัง้นี ้ในหวงระยะเวลาระหวางทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ไดมีผลใชบังคับอยูนั้น ไดมีการบัญญัติหลักการเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว 
ในหมวด ๑๕ วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งใหกระทําไดตามหลักเกณฑ
และวิธกีารท่ีบญัญตัไิวในมาตรา ๒๙๑ เปนการเฉพาะโดยกําหนดใหเปนอาํนาจของ “รฐัสภา” 
จึงอาจกลาวไดวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนั้น เปนไปโดยกระบวนวิธีการพิเศษท่ีรัฐธรรมนูญ
ไดมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวแกรัฐสภาในฐานะฝายนิติบัญญัติ 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของรัฐสภา
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ใหมีอํานาจในการเปล่ียนแปลงองคกรท่ีไดรับมอบมาจากอํานาจในการกอตั้งองคกรอีกชั้นหน่ึง 
ซึง่ในทางหลกัวิชากฎหมายมหาชนนัน้มคีวามเหน็วาคืออํานาจเดยีวกนักบั “อาํนาจกอตัง้องคกรสงูสุด
ทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ทวาในทางปฏิบัติที่ผานมา มักจะมีขอถกเถียง
ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความหมาย และขอบเขตของการใชอาํนาจในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญของรัฐสภาตลอดจนอํานาจ
ในการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวในหลาย ๆ ประการดวยกัน

ในการนี้ เพื่อประโยชนในทางวิชาการอันเปนองคความรู ทางดานกฎหมายมหาชน
เกี่ยวกับอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและการใชอํานาจดังกลาวในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภา ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ในประเด็นเรือ่ง “อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูกบัอาํนาจในการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูของรฐัสภา” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมหาชน คือ รองศาสตราจารย
มานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี เพื่อใหทราบถึงที่มา
ของแนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบั “อาํนาจกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมอืง” หรอื “อาํนาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ” ตามหลักกฎหมายมหาชน หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณที่ผานมาของประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ ความสัมพันธระหวาง
อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในระบบกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของไทย ตลอดจนเพ่ือใหทานผู อาน
ไดทราบวา หลกัเกณฑ ขอบเขต และวิธกีารในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภานั้น ควรมีรายละเอียด
เปนประการใดบาง เพื่อใหการใชอํานาจ
ดังกลาวของรัฐสภาเปนไปอยางถูกตอง

และมีความเหมาะสมตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยของเรา

อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจนไมกอใหเกิดปญหา
ความขดัแยงในสงัคมประเทศขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถศกึษา

รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้  
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบที่มาของแนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกบั “อาํนาจกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมอืง” หรือ 
“อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญู” ตามหลกักฎหมายมหาชน

ร.ศ. มานิตยฯ : คําวา “อํานาจในการตรารัฐธรรมนูญ” 
หรือ “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ”นั้นไดถูกใชเปนครั ้งแรกโดย
ซีเอเยส (Siéyès) นกัปรัชญาชาวฝรัง่เศส ซึง่ใชอํานาจนีอ้ธิบาย
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อํานาจดังกลาวไมใช
อํานาจตรากฎหมายธรรมดา เชน อํานาจในการตราพระราชบญัญัติ 
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ราเรียกวา “อํานาจ
นิติบัญญัติ” ซึ่งเปนอํานาจทีพ่ระมหากษัตริยทรงใชรวมกับรัฐสภา 
โดยรับมาจากรัฐธรรมนูญ อํานาจนิติบัญญัติเกิดขึ ้นไดก็เพราะ
รฐัธรรมนูญบอกวาใหเกดิ ดงัน้ัน อํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนญู
หรือตรารัฐธรรมนูญจึงเปนอํานาจที ่ไม ใช อํานาจเดียวกับ
อํานาจนิติบัญญัติ เพราะเปนอํานาจที่มีอยูกอนและเปนอํานาจ
อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญซึง่เปนผูสรางองคกรนิติบัญญัติแลว
มอบอํานาจนิติบัญญัติใหกับองคกรนิติบัญญัตินั้น

“อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ รองศาสตราจารยประจาํคณะนติศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
น.ม. จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, น.บ.ท. สํานักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑิตยสภา, LL.M. (Comparative and International Law), 
Southern Methodist University (SMU), USA..

รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา๑
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

ซีเอเยส (Siéyès) ไดเสนอสิ่งใหมในทฤษฎีกฎหมายมหาชน คือ การแบงแยกระหวางอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (Pouvoir Constituant) และอํานาจขององคกรที่ไดรับมาจาก
การกอตัง้ อาํนาจแรก เปนอาํนาจทีเ่ปนของชาติ (Nation) ซึง่อาจมอบใหผูแทนไปสรางรัฐธรรมนูญ 
เพื่อกอตั้งองคกรทางการเมอืงขึ้นเพื่อปกครองประเทศ ดงัน้ัน อํานาจน้ีจึงสงูสดุ ไมมขีอจํากัด หรอืผูกมดั
โดยกฎเกณฑใด ๆ ที่มีอยูกอนเลย ตางจากอํานาจที่สอง ซึ่งถือวาเปนอํานาจขององคกรที่รัฐธรรมนูญ
ตั้งขึ้น ซึ่งเปนอํานาจที่ถูกจํากัดและกําหนดขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งองคกรนั้น ๆ ขึ้น

ดังนั้น อํานาจในการสถาปนาหรือตรารัฐธรรมนูญที่เรียกในภาษาวิชาการวา “อํานาจ
กอตัง้ระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent Power)” จึงเปนอํานาจสูงสุด ลนพน
ไมมีขอจํากัด ซึง่สถาปนารัฐธรรมนูญหรือใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญเปนผูไปสถาปนา
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรข้ึนอีกช้ันหน่ึง กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ อํานาจกอต้ัง
องคกรทางการเมืองนั้นเปนทีม่าของรัฐธรรมนูญ เปนทีม่าขององคกรทัง้หลายทั้งปวงทางการเมือง 
ตัวรัฐธรรมนูญทีภ่าษาอังกฤษเรียกวา “Constitution” นั้นเปนตัวกอตั้งประมุขของรัฐวาจะเปน
กษัตริยหรือประธานาธิบดี กอตั้งแมกระทัง่รูปแบบของรัฐ วาจะเปนรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม กอตั้งองคกร
ทางการเมืองที่เรียกวา องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ รัฐสภากับประมุขของรัฐ
ใชอํานาจตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของอํานาจนิติบัญญัติทีร่ับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ และอํานาจตรากฎหมายทีเ่ปนพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจสูงสุดเพราะอํานาจเหลานี้อยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
จะตราใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อวุรรณโณ ไดใหความหมายของคําวา “อาํนาจในการ
กอต้ังองคกรสงูสดุทางการเมอืง” วาหมายถงึ อํานาจทางการเมอืงของคณะบคุคลที่อยูในฐานะบนัดาล
ใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นไดสําเร็จ อํานาจนี้สูงสุด ลนพน ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งทีใ่หมีรัฐธรรมนูญ 
แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนาองคกรและกลไกข้ึนมาอีกช้ันหน่ึง โดยนัยน้ี ผูมีอํานาจในการกอต้ัง
องคกรสูงสุดทางการเมือง จึงหมายถึง “รัฏฐาธิปตย” คือ ผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ เชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ัวไป ผูท่ีมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน เปนตน ในตําราของศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ใชคําวา “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ” ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายเหมือนกัน 
คือ เปนผูที่มีอํานาจจัดใหมี หรือสถาปนารัฐธรรมนูญใหเกิดขึ้น 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในทฤษฎีทางกฎหมาย “อํานาจจัดใหมี” กับ “อํานาจจัดทํา” ไมเหมือนกัน ผูจัดใหมี คือ 
ผูมีอํานาจในการสถาปนาใหเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมา แตผูจัดทํา คือ ผูที่ลงมือรางรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญไทยไดนําคํานี้มาใชในการวินิจฉัย ในคําวินิจฉัยที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ในประเด็น
การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเตมิโดยยกเลกิรฐัธรรมนญู
ทั้งฉบับไดหรือไมไววา ความตอนหนึ่งวา 

“ประเด็นพิจารณาวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ จะนําไปสูการแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ไดหรือไม นั้น เห็นวา อํานาจ
ในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เปนอํานาจ
ของประชาชนอนัเปนท่ีมาโดยตรงในการใหกําเนิดรฐัธรรมนูญ โดยถอืวามีอํานาจเหนือ
รัฐธรรมนูญทีก่อตั้งระบบกฎหมายและองคกรทัง้หลายในการใชอํานาจทางการเมอืง
การปกครอง เม่ือองคกรท่ีถูกจัดตั้งมีเพยีงอํานาจตามที่รฐัธรรมนูญใหไว และอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ
น้ันเอง กลบัไปแกรฐัธรรมนูญน้ัน เหมอืนการใชอาํนาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรบั
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลกัความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญทีรั่ฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป

การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวน
การทีไ่ดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
ประชาชนจงึเปนผูสถาปนารฐัธรรมนญู ฉบบันี้ ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปนอํานาจของรฐัสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทัง้ฉบับนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน 
ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอน
วาสมควรจะมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหมหรอืไม หรอืรฐัสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเตมิ
รฐัธรรมนญูเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมเปนอํานาจของรฐัสภาที่จะดาํเนินการ
ดังกลาวนี้ได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑” 
 

คําวา “อํานาจในการกอต้ังองคกรสูงสุดทางการเมือง” วาหมายถึง อํานาจทางการเมือง
ของคณะบคุคลท่ีอยูในฐานะบนัดาลใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นไดสําเร็จ อํานาจน้ีสูงสุด ลนพน 
ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งที่ใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนา
องคกรและกลไกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง

คําวา “อํา

ปสถาปนา
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

อยางไรก็ดี ถอยคําในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไดอธิบายถึงอํานาจสูงสุด
ในการกอตั้งองคกรทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยมาจากประชาชน แตไมไดอธิบายถึงอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา ทําใหเกิดขอควรพิจารณาในประเด็นที่วา 
“ตามรัฐธรรมนูญองคกรใดควรเปนผูมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

 ในทางทฤษฎี อาํนาจในการกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมืองมคีวามสัมพนัธกบัอาํนาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กลาวคือ “อํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ” 
ดังจะเห็นได จากการที่กระบวนการในการแก  ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต าง
จากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป แตอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่ไดรับมอบ
มาจากอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ กลาวอีกนัยหนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจน เรียกอํานาจ
ในการก อตั้งองค กรสูงสุดทางการเมืองว า อํานาจในการก อตั้งองค กรสูงสุดทางการเมือง
แตดั้งเดิม (Original Constituent Power) และเรียกอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา 
อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา (Derived Constituent Power) 
ดงันัน้ จะเหน็ไดวา หากถอืวารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ผูมอีาํนาจในการกอตัง้
องคกรสูงสุดทางการเมืองที่กอตั้งรัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน ประชาชนก็เปน “ผูมีอํานาจในการกอตัง้
องคกรสูงสุดทางการเมืองด้ังเดิม” ที่ประชาชนไดมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหแก “รฐัสภา” ดงัปรากฏชดัในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑๒ 
รัฐสภาจึงเปนผูมี “อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา” รัฐสภาจึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาท่ีปกติ
มีอํานาจนิติบัญญัติ มีอํานาจเพิ่มเติมในการแกไขรัฐธรรมนูญ

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร (พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๒๙๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๙๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
  (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้สองสภา หรอืจากประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมนอยกวาหาหมืน่คนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย

  ญตัตขิอแกไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญทีมี่ผลเปนการเปลีย่นแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมขุ หรอืเปล่ียนแปลงรปูของรฐั จะเสนอมิได

  (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
  (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึง่ขัน้รบัหลกัการ ใหใชวธิเีรยีกชือ่และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมคีะแนนเสียง

เหน็ชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
  (๔) การพจิารณาในวาระท่ีสองขัน้พจิารณาเรียงลาํดบัมาตรา ตองจดัใหมกีารรบัฟงความคิดเหน็จากประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้

ที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรยีงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
  (๕) เมือ่การพจิารณาวาระทีส่องเสรจ็สิน้แลว ใหรอไวสบิหาวนั เม่ือพนกาํหนดนีแ้ลวใหรฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่ามตอไป
  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง

เห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
  (๗) เมือ่การลงมตไิดเปนไปตามทีก่ลาวแลว ใหนาํรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย และใหนาํบทบญัญตัิ

มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”.
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จลุนิติ : กระบวนการแกไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น จําตองมีหลักเกณฑและวิธีการ 
ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจอยางไร รวมทั้งเมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ประสบการณท่ีผานมาของประเทศไทยกบัในนานาอารยประเทศแลว มีความแตกตางกนั
หรือไม ประการใด

ร.ศ. มานิตยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีสถานะอยูเหนือกฎหมาย
ทัง้ปวง และยังเปนกฎหมายทีว่างโครงสรางการเมืองการปกครองของประเทศ รัฐธรรมนูญจึงกําหนด
เงื่อนไขบางประการ เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา ในอดีต
จนถึงปจจุบันกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขบางประการ
ใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดาไว ๒ แบบ คือ 

 แบบที่ ๑  ในกระบวนการพิจารณาในรัฐสภา ขั้นตอนการลงมติ รัฐธรรมนูญอาจกําหนดให
มติแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญตองเปนไปตามเสียงขางมากพิเศษ (Qualif ied Majority) หรือ
อาจกําหนดใหเปนการพิจารณารวมกันของทั้งสองสภา (Bicameral Systems) และ

 แบบที่ ๒  กําหนดใหมีการลงประชามติ โดยอาจกําหนดใหรางแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาแลวนั้น ตองนําไปใหประชาชนลงประชามติกอน 

สวนกระบวนการแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญในตางประเทศนั้น มีพัฒนาการที ่นาศึกษา
และแตกตางออกไปจากประเทศไทย ดังนี้

รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันนั้น ไดบัญญัติ
ถงึกระบวนการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๘ และขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญู
ไวในมาตรา ๑๓๙ ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีจะทําไดโดยการตราเปน
รัฐบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ ่งใชกระบวนการเชนเดียวกับการตรารัฐบัญญัติธรรมดา 
แตมีกระบวนการพิเศษบางประการที่มาตรา ๑๓๘ กําหนดไวเพื่อใหการตรารัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทําไดยากยิ่งขึ้น เชน กําหนดใหมีการอภิปรายเพื่อพิจารณารางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูถงึ ๒ ครั้ง และใชมตเิสียงขางมากเดด็ขาด (Absolute Majority) ในการลงมตใิหความเหน็ชอบ 
เปนตน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวยังเปดโอกาสใหมีการลงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
แกรางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางกรณีดวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน กําหนดวา ในกรณีปกติการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปโดยการลงมติของรัฐสภาอันจะตองมีคะแนนเสียง ๓ ใน ๕ ของแตละสภา และไมตอง
มีการลงประชามติ เวนแตจะมีการรองขอจากสมาชิกจํานวน ๑ ใน ๑๐ ของแตละสภา แตหากเปน
การแกไขรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ หรือการแกไขบางสวนซึ่งกระทบตอหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 
เชน หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการสมาคม เสรีภาพ
ในการแสดงความคดิเหน็ สิทธิในการศกึษา สทิธเิลอืกตั้งเปนการทั่วไป และสวนที่วาดวยสถาบนักษตัรยินั้น 
นอกจากตองอาศัยมติเห็นชอบ ๓ ใน ๕ ของสมาชิกแตละสภาแลวจะตองมีการยุบสภาเพื่อใหมี
การเลอืกตัง้ใหม แลวใหรฐัสภาใหมอนุมัตอีิกครัง้ดวยคะแนน ๓ ใน ๕ เชนกัน หลงัจากน้ันใหมกีารลงประชามติ 
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเบลเยียม ไดบัญญัติเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว
๒ ลกัษณะ ไดแก การแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูทีเ่ปนการแกไขเนือ้หาของรัฐธรรมนูญ และการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญโดยไมแกไขเนื้อหารัฐธรรมนูญ 

 โดยการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๙๕ แบงขั้นตอนการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญออกเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  ๑ การทําคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาและพระมหากษัตริย 
 ขัน้ตอนที ่ ๒ การยุบสภาและเลือกต้ังใหมภายใน ๔๐ วนัหลงัจากนําคาํประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนที่  ๓ การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหม โดยรัฐสภา

ที่ไดรับเลือกต้ังใหมจะตองประชุมเพ่ือพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและเปนผู จัดทํา
รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหมีเน้ือความอยางไร แตจะแกไขมาตราอื่น
หมวดอื่นที่นอกเหนือไปจากคําประกาศไมได 

 ทั้งนี้ รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองผานการใหความเห็นชอบทั้งจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา และการลงมติใหความเห็นชอบกับรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองมีจํานวนสมาชิก
มาลงคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในแตละสภา และจะตองมีผูลงมติ
ใหความเห็นชอบไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชกิทีม่าลงคะแนนเสยีง จงึจะถอืวารางแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญนั้นไดรับความเห็นชอบ 

 ในสวนของการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูโดยไมแกไขเนือ้หารฐัธรรมนญูนัน้ ตามมาตรา ๑๙๘ 
ไดกําหนดใหสภาท่ีไดรับการเลือกตั้งใหมเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการแกไขเพิ่มเติมที่ระบุไวในคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
โดยไมตองยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม แตการแกไขในกรณีเชนนีจ้ะทําไดกแ็ตเพยีงการจัดเรียงลําดบัมาตรา
หรือหมวดหมูใหม หรือแกไขถอยคําในมาตราอื่นเล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่ไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมดวยกระบวนการตามมาตรา ๑๙๕ เทาน้ัน แตไมสามารถแกไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญได และการลงมติใหความเห็นชอบกับการแกไขในกรณีน้ีจะตองกระทําเมื่อมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกในแตละสภามารวมประชุม และจะตองไดรบัความเห็นชอบ
ไมนอยกวาจํานวน ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกที่มาลงคะแนนเสียง

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด ไดบญัญตักิระบวนการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
ไวในหมวดที่ ๘ วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ ถึงมาตรา ๑๔๒ ซึ่งกําหนดให
กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นทําไดโดยยาก เนื่องจากตองมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
หลังจากรัฐสภาไดผานรางพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติวาควรจะตองมีการพิจารณารางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มีการเสนอมาแลว ทั้งนี้ เพื่อเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในทางออม กลาวคือ ผูสมัครรับเลือกต้ังสามารถนําเอาเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาเปนนโยบายในการหาเสยีง และประชาชนกส็ามารถเลอืกผูสมคัรรบัเลอืกต้ังทีม่นีโยบายเรือ่งการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญสอดคลองกับความตองการของตนได จากนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งใหม
จะตองพิจารณารางแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติใหความเห็นชอบ โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และสมาชิกวุฒิสภาจะตองลงมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
ผูท่ีมาลงคะแนนสียงในแตละสภา จึงจะถอืวารางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญดงักลาวไดรบัความเหน็ชอบ

 สําหรบัรัฐธรรมนญูแหงสาธารณรฐัออสเตรยีนัน้ นอกจากจะตองมกีระบวนการแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญดังทีก่ําหนดไวสําหรับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในระดับทัว่ไปแลว หากเปนการแกไข
ในหลกัการซึ่งถอืวาเปนการแกไขท้ังฉบบั ไดแก หลกัความเปนประชาธปิไตย หลกัความเปนสหพนัธรฐั 
หลักนิติรัฐ หลักการแบงแยกอํานาจ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสาธารณรัฐ กอนที่ประธานาธิบดี
จะประกาศใชตองใหประชาชนทั้งประเทศลงประชามติดวย

 จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญของแตละประเทศน้ันจะมกีระบวนการ 
ขั้นตอน และเงื่อนไขหลายประการ ทําใหการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่จะกระทําไดยาก และ
ประการสาํคัญไมมกีารใหอํานาจรัฐสภาทําหนาท่ีแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูโดยเบด็เสรจ็เหมอืนกรณี
ของประเทศไทย แตในอดีตทีผ่ านมาการใหอํานาจรัฐสภาทําหนาทีแ่กไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยเบด็เสรจ็เดด็ขาดของประเทศไทยนั้น กไ็มไดกอใหเกดิปญหาตามมามากนัก เนื่องจากการแกไขเพิ่มเตมิ
รฐัธรรมนญูมีความชดัเจนวาจะแกไขเรื่องใด และเปนการแกไขเพื่อประโยชนสวนรวมหรอืเพื่อประชาชน
เปนหลักสําคัญ ตลอดจนไมมีขอสงสัยทีช่ัดเจนวาเปนการแกไขเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุม
ผูมีอํานาจในการออกเสียงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 นอกจากนี้ ในการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ ไดกําหนดใหมี “บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร” (Eternity Clause, Absolute 
Entrenchment, Ewigkeitsklausel) คอื การท่ีรฐัธรรมนญูกาํหนดใหเนื้อหาบางสวนของรฐัธรรมนูญน้ัน
ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดอยู ๒ ประการ คือ

 ประการแรก การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีม่ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

 ประการที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ 
 ดังนั้น ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีม่ีเนื้อหาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว

จะเสนอมิได แต “บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร” ก็สามารถยกเลิกได โดยการลมรัฐธรรมนูญ
ท้ังฉบบั และจากคาํวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู ที ่๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนญูไดนาํ “หลกันติธิรรม” 
หรือ Rule of law ซึง่เปนหลกัการในการปกครองรัฐหรือปกครองประเทศดวยกฎหมายทีเ่ปนธรรม 
ตามหลักการแบงแยกอํานาจ หลักการมีกฎหมายที่ดี และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

ทางปกครอง มาเปน “บทบัญญัตหิรอืหลกัการชั่วนรินัดร” โดยเสมอืนหนึ่งเพิ่มเปนเงื่อนไขประการท่ีสาม 
กลาวคือ นอกจากขอหาม ทั้ง ๒ ประการขางตนแลว การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังหามขัดกับ
หลกันิติธรรมดวย ซึ่งสําหรบัประเทศไทยนั้นไดมกีารบญัญตัถิงึการนําหลกันิติธรรมมาใชในการปกครอง
ประเทศ โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑ บททัว่ไป 
มาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
ของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

   
จลุนิติ : ทานเห็นวา ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจากประสบการณ

ในอดตีท่ีผานมานั้น อาํนาจสถาปนารัฐธรรมนูญมีความสัมพนัธกับอํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาหรือไม อยางไร

 ร.ศ. มานิตยฯ : เนือ่งจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอํานาจในการแกไขเพิม่เติม
รฐัธรรมนญูของรฐัสภานั้นมีความเกีย่วของหรอืสมัพนัธกันดงัไดกลาวไวแลวในประเดน็แรกวา “อาํนาจ
กอตัง้องคกรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” คือ อํานาจสูงสุด ลนพน 
ไมมีขอจํากัด ซึ่งอํานาจนี้เปนสิง่ทีใ่หมีรัฐธรรมนูญ แลวรัฐธรรมนูญดังกลาวจะไปสถาปนาระบอบ
การเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรขึ้นอีกชั้นหนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญนั้นเปนทีม่าของรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ อยางไรก็ดี เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(Amendment of the Constitution) เปนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไมวาโดยการแกไขถอยคํา
หรือขอความเดิมทีม่ีอยูแลว หรือโดยเพิ่มเติมขอความใหมเขาไป ซึ่งการที่ใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไดนัน้นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายประเภทอื่น
โดยทั่วไปที่อาจลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมือง นอกจากนี้ หากกําหนดหามมิให
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในที่สุด

การที่ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดนั้นนับวาเปนประโยชน
อยางยิ ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายประเภทอื่น
โดยท่ัวไปที่อาจลาสมยัหรือไมเหมาะสมกบัสภาวการณของบานเมอืง 
นอกจากนี ้ หากกําหนดหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในที่สุด

การที่ใหมี
อยางยิ ่ง

สุด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 โดยตัวอยางของรัฐธรรมนูญทีจ่ะชีใ้หเห็นไดอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพิม่เติมไดก็คือ 
“รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดและยังคง
ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติกําหนดไวอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได 
โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวจํานวน ๒๗ ครั้ง อาทิ กรณีแกไขเพิ่ม
รัฐธรรมนูญเพื่อเปนการแกไขปญหาเกีย่วกับการประกอบธุรกิจสุราเถื่อนและการบริโภคสุราเกินขนาด
ของประชาชนที่เกิดขึ้นในสังคมอยางแพรหลาย จึงกําหนดใหการผลิตสุราเปนธุรกิจทีไ่มสามารถ
ดําเนนิการไดโดยชอบดวยกฎหมายไวในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม การบญัญัตหิามไว
ดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เพราะแทนที่ประชาชนจะไดบริโภคสุราที่มีคุณภาพ
และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ กลับตองดื่มสรุาท่ีลกัลอบผลติซึ่งไมมีมาตรการควบคมุคณุภาพอนัสงผลให
ประชาชนทีบ่ริโภคไดรับอันตรายมากยิง่ขึ้น ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยยกเลิกบทบัญญัติทีห่ามผลิตสุราดังกลาวเพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของสังคมที่เปลีย่นแปลงไป เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไวอยางชัดเจนวา 
“การแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญใหกระทําได” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะกําหนดให “รัฐสภา” 
เปนองคกรผูมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐธรรมนูญ
กาํหนดไว ซึง่รฐัธรรมนญูจะกาํหนดกระบวนการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญใหกระทาํไดยากและแตกตาง
จากการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตามปกติ 

 ดงัน้ัน อํานาจสถาปนารฐัธรรมนูญจึงมีความเชือ่มโยงกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู
ของรัฐสภา กลาวคือ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่ไดรับมอบมาจากอํานาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ โดยที่ผานมาประเทศไทยจะมอบอํานาจในการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญนี้
ใหแก “รัฐสภา” รัฐสภาจึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาทีต่ามปกตินอกจากจะมีอํานาจนิติบัญญัติแลว ยังมีอํานาจในการแกไข
เพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูอีกดวย และในการแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญน้ัน รฐัธรรมนูญก็ไดกําหนดกระบวนการ
และขั้นตอนไวเปนพิเศษตางหากจากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป 

จุลนิติ : ทานเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนอํานาจของฝาย
นิติบัญญัติหรือรัฐสภานั้น โดยหลักการแลวควรมีหลักเกณฑ ขอบเขต และวิธีการ
ในการตรวจสอบการใชอาํนาจดงักลาวของรฐัสภานั้นอยางไร ทัง้นี ้เพื่อใหการใชอํานาจ
ดงักลาวของรฐัสภาเปนไปอยางถกูตอง มีความเหมาะสมตามหลกักฎหมายรฐัธรรมนญู 
และไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในสังคมประเทศไดในภายหลัง

ร.ศ. มานิตยฯ : ดังไดกลาวแลวในประเด็นคําถามตน ๆ วาอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจที่ไดรับมอบมาจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 
ดังจะเห็นไดจากกระบวนการและขั้นตอนในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีก่ําหนดใหตองเปนไปโดย
วิธกีารพเิศษที่ยากและแตกตางจากกระบวนการนิติบญัญติัท่ัวไปหรอืการแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายธรรมดา
ทีม่ีลําดับศักดิ์ตํ ่ากวารัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาอํานาจในการแกไข
เพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญนั ้นเปนของ “รัฐสภา” 
โดยสามารถดําเนินการไดตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในมาตรา ๒๙๑ 
อยางไรก็ดี เกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
เปนประเดน็ท่ีมกีารถกเถยีงกันอยางกวางขวางวา 

เมือ่รฐัธรรมนูญมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงถึงองคกรทีม่ีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไข
เพิม่เติมรัฐธรรมนูญแลวจะมีองคกรใดที่จะมีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนัน้ไดหรือไม เนือ่งจากตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กําหนดไวเฉพาะกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งมีทั้ง
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนทีจ่ะประกาศใชบังคับ 
และการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว๓ 
แตรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรใดมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบ
ดวยรฐัธรรมนูญของรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เติมไวโดยเฉพาะ และไมไดกําหนดใหมีการอนุโลม
นําบทบญัญตัวิาดวยเขตอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหศาลรฐัธรรมนญูเขามามอํีานาจในการตรวจสอบ
รางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิได ดังน้ัน จงึมแีนวความคดิเกี่ยวกบัการตรวจสอบการใชอาํนาจของรฐัสภา
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ

ฝายแรก มคีวามเหน็วา เม่ือรฐัธรรมนญูไมไดบญัญตัไิวเปนลายลกัษณอักษรวาใหมีการตรวจสอบ
การใชอํานาจของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ดังนั้น ไมวาองคกรใด ๆ ก็ไมสามารถ
เขามามีอํานาจในการตรวจสอบได ซึ่งสงผลใหอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีร่ัฐสภา
ไดรับมอบมาจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูที่รัฐสภาเทานั้น 

๓ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิหงกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แบงออกเปน ๒ กรณีดังนี ้

 (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่จะประกาศใชบังคับ ไดแก กรณี
มาตรา ๑๔๑ ท่ีรฐัธรรมนญูกาํหนดเปนบทบงัคบัวาตองสงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูกอนที่จะนาํรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และมาตรา ๑๕๔ ที่กําหนดใหรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทูลเกลาทลูกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภิไธย ถารางพระราชบญัญตันิั้นมขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
หรอืกระบวนการตรากฎหมายไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู ใหสงความเหน็เชนวานั้นไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพื่อพจิารณาวินจิฉยั

 (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว ในกรณีทีพ่ระราช
บญัญตัิไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติของกฎหมายนัน้มขีอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได
กาํหนดใหมกีารควบคุมกฎหมายที่รฐัสภาใหความเหน็ชอบแลวมิใหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู โดยกาํหนดใหมีชองทางการเสนอใหศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณ ีไดแก การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายทีศ่าลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม (มาตรา ๒๑๑), การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามทีผู่ ตรวจการแผนดิน
เปนผูเสนอ (มาตรา ๒๔๕), การพจิารณาวนิิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนญูของบทบญัญัติแหงกฎหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ
เปนผู เสนอ (มาตรา ๒๕๗) และการพิจารณาวินิจฉัยคําร องของบุคคลซึ ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื ่อมีคําวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๒).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ฝายที่สอง มีความเห็นวา หากตีความตามตัวอักษรตามความเห็นของฝายแรกแลวยอมทําให
อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาปราศจากการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งอํานาจใดก็ตาม
หากปราศจากการตรวจสอบแลว ก็มีแนวโนมที่ผูใชอํานาจจะใชอํานาจนั้นไปในทางที่ไมชอบได ดังนั้น 
จงึมีหลักการแบงแยกอาํนาจซึ่งเปนหลกัการพื้นฐานที่สาํคญัท่ีจะเขามาควบคมุมใิหรฐัสภาใชอาํนาจที่มี
ไดตามอําเภอใจ ดังจะเห็นไดจากเงื่อนไขในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมในมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดหามมิใหเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทีม่ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาตอมาวาแลวจะกําหนดใหองคกรใดเปนผูมี
อํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจดงักลาว โดยในเบื้องตนก็มีความเหน็วา “รฐัสภา” คือองคกรแรก
ที่ตองตรวจสอบตัวเองวาจะไมมกีารแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูท่ีเปนการฝาฝนขอหามตามบทบญัญตัิ
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตหากรัฐสภาดําเนินการฝาฝน ก็ควรใหอีกองคกรหนึ่งเปนผูมีอํานาจ
ในการเขามาตรวจสอบจงึจะมคีวามเหมาะสม ทัง้นี ้ตามหลกัการแบงแยกอาํนาจ โดยระบบการควบคมุ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยศาลยุติธรรมถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกา ดงัปรากฏในคําพพิากษาศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the 
United State) คดี Marbury V. Madison ป ค.ศ. ๑๘๐๓ ซึ่งไดวินิจฉัยวางหลักวา “ศาลเปน
องคกรทีต่องใชกฎหมายในการบังคับแกคดี ศาลจึงเปนองคกรทีจ่ะตองวินิจฉัยวาสิ่งใดเปนกฎหมาย 
และสิ่งใดไมใชกฎหมาย และเมื่อศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
ศาลกย็กบทบัญญัตแิหงกฎหมายน้ันขึ้นปรบัแกคดไีมได ดงัน้ัน ศาลจึงมีอํานาจวินิจฉยัวากฎหมายท่ีศาล
กําลังจะใชบังคับแกคดีนั้น ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม และจะใชบังคับไดหรือไม”๔ จึงอาจกลาว
ไดวาคําวินจิฉยัในคดีประวัติศาสตรดังกลาวเปนการวางรากฐานวา “ศาลทั้งหลายในสหรัฐอเมริกา
มอํีานาจวนิิจฉัยวาบทบญัญติัแหงกฎหมายท่ีศาลกําลงัจะยกขึน้ปรบัแกคดีนัน้ ขดัหรอืแยงกับรฐัธรรมนูญ
หรือไม” อันมีอิทธิพลตอระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ 
ในเวลาตอมาเปนอยางยิ่ง รวมถงึประเทศไทยกไ็ดรบัอทิธพิลจากแนวคาํพิพากษาในคดดัีงกลาวดวย 
ดงัปรากฏในคาํพพิากษาคดีอาชญากรสงคราม คาํพพิากษาฎกีาที่ ๑/๒๔๘๙๕ ซ่ึงถอืเปนคาํพพิากษาศาลฎกีา
ฉบับแรกที่เปนบรรทดัฐานในประเทศไทยวา “ศาลยติุธรรมเปนองคกรที่มีอํานาจในการพจิารณาวนิจิฉยั

๔ สาเหตขุองการที่ศาลสงูสุดแหงสหรฐัอเมรกิาวนิจิฉยัวางหลกัไวในคด ีMarbury V. Madison ใหศาลยตุธิรรมเปนองคกรท่ีมี
อํานาจในการควบคมุกฎหมายมใิหขดักบัรฐัธรรมนญู เนื่องจากรฐัธรรมนญูของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดบญัญตัริบัรองความเปนกฎหมาย
สงูสดุของรัฐธรรมนูญไวในหมวด ๖ มาตรา ๒ แตมิไดบัญญัติใหมีองคกรทีมี่อํานาจในการควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพื่อทําหนาท่ีรกัษาความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูไว ดงันั้น ศาลจงึตองวางหลกัความเปนผูใชอํานาจตลุาการเพื่อใหมอีาํนาจ
ในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาครองเกรส (บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ, คาํอธบิายวชิากฎหมายรฐัธรรมนญู, 
กรุงเทพฯ: สานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓, หนา ๑๒๓).

๕ คาํพพิากษาฎกีาท่ี ๑/๒๔๘๙ (ในคดอีาชญากรสงคราม) ซึ่งมีความเปนมาวา ขณะท่ีจอมพล ป. พบิลูสงคราม เปนนายกรฐัมนตรี 
ไดนําประเทศเขาสูสงครามโลก ครัง้ที ่๒ โดยรวมมือกบัฝายญี่ปุน เปนเหตใุหประเทศไทยตองรบกบัฝายสมัพนัธมติรท่ีมปีระเทศองักฤษ 
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรากฏวาฝายสัมพันธมิตรชนะสงคราม สวนญี่ปุนเปนฝายแพสงครามซึ่งตองถูกดําเนินคดี
อาชญากรสงครามรวมทั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวย หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ซึ่งเปนฝายเสรีไทยที่ตอตานการรวมสงครามกับ
ญ่ีปุน กลับจากประเทศสหรฐัอเมรกิามาเปนนายกรฐัมนตรใีนเวลานั้น ไดเสนอรางพระราชบญัญตัอิาชญากรสงครามเขาสูการพจิารณา
เพื่อใชบังคับเปนพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งมี ๑๒ มาตรา และในมาตรา ๓ บัญญัติถึงลักษณะของการกระทํา
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

วากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดองคกรชี้ขาดไวเปนประการอื่น” 
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่มีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการควบคุม
บทบัญญัติแหงกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกร
ที่ตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเปนสิ่งที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ประเทศไทยแมจะมีความเห็นสอดคลองกับแนวความคิดของฝายที่สองที่เห็นวาสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภาไดแมไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม แตเมื่อ
พิเคราะหถึงอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอํานาจวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดีตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหอํานาจไวเทาน้ัน 
หาไดมีเขตอํานาจทั่วไปเหมือนกับศาลยุติธรรม ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ และขอกาํหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไมไดกาํหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรฐัธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมไวโดยเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได

อยางไรก็ดี ดังไดกลาวแลววาในตางประเทศบางประเทศจะกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนูญนัน้กอนทีจ่ะประกาศใชบงัคับตองใหประชาชนท้ังประเทศใหความเห็นชอบโดยการลงประชามติ
เสียก อน ซึ่ ง เ ม่ือพิจารณาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  ที่  ๑๘-๒๒/๒๕๕๕  ที่ ได กล าวถึง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา “การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เปนกระบวนการทีไ่ดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอาํนาจอธปิไตย ประชาชน
จงึเปนผูสถาปนารฐัธรรมนญูฉบบันี ้ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับนี้
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม” จากคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาเมื่อรัฐธรรมนูญไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชน 
ดังนั้น ก็ควรจัดทําประชามติโดยประชาชนเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม ซึ่งเปน
การกลาวถึงเฉพาะกระบวนการบางข้ันตอนในการจดัทาํรฐัธรรมนูญเทานัน้ โดยไมไดกลาวถงึขอเทจ็จริง
อนัเปนสาระสาํคญัเกีย่วกบัการออกเสยีงลงประชามตใิหความเหน็ชอบรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

ทีเ่ขาขายเปนอาชญากรสงครามวา การประกาศสงครามกับฝายสัมพนัธมิตรไมวาการประกาศน้ันจะไดทาํขึน้กอนหรือหลังวันใชพระราชบัญญัตนิี้ 
ใหถือเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษสูงสุดคือประหารชีวิต และในมาตรา ๕ กําหนดให
มีคณะกรรมการทําหนาที่สืบสวนสอบสวนและเปนโจทกฟองคดีอาชญากรสงคราม โดยใหศาลฎีกาเปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณา
พพิากษาคดีทีฟ่องตามพระราชบัญญตันิีแ้ละใหคาํพพิากษาศาลฎีกาเปนทีส่ดุ คดอีาชญากรสงครามตามพระราชบัญญตัอิาชญากรสงคราม 
พ.ศ. ๒๔๘๘ ดังกลาวจึงเปนคดีพิเศษที่มีคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน แลวก็ดําเนินการฟองคดีต อศาลฎีกา ศาลฎีกา
จะทําหนาที่เปนศาลอาชญากรสงคราม เปนศาลชั้นตนและศาลสุดทาย คําพิพากษาคดีประเภทนี้จงึไมใชคําพิพากษาศาลฎีกาธรรมดา 
แตตองเรียกวา “คําพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรสงคราม” (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิ่งอาง หนา ๑๓๕-๑๓๖).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางเต็มที ่ เพราะเกิดขึ้นภายหลัง
การทาํรฐัประหารเม่ือวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ดังนั้น การจดัทํารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีกระบวนการที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง กลาวคือ 

(๑) ที่มาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทีท่ําหนาทีใ่นการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นมาจาก
การคัดเลือกของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนองคกรที่แปลงสภาพมาจากคณะรัฐประหาร 
ดังนั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจึงไมไดมาจากกระบวนการคัดเลือกที่เปนประชาธิปไตย

(๒) ท่ีมาของสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูนั้นปฏเิสธการมสีวนรวมของพรรคการเมือง โดยกาํหนด
ใหเปนลักษณะตองหามของผูทีจ่ะเขามาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวาจะตองไมเปนสมาชิก
พรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา 
๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

(๓) การออกเสียงแสดงประชามตโิดยประชาชนไมเปนประชาธปิไตย เพราะเปนการใหประชาชน
เลือกระหวางการเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับ
รางรัฐธรรมนูญทีค่ณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติรวมกับคณะรัฐมนตรีพิจารณานํารัฐธรรมนูญไทย
ในอดีตมาปรับปรุงเพื่อประกาศใช๖ ซึ่งเปนการเลือกระหวางสิ่งทีม่ีอยูและเห็นเนื้อหา กลาวคือ 
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับสิ่งที่ไมมีอยูและไมเห็นเนื้อหา กลาวคือ 
รฐัธรรมนญูไทยในอดตีท่ีจะนาํมาปรบัปรงุ ในขณะที่หลกัการพ้ืนฐานของการออกเสยีงแสดงประชามติ
น้ันจะตองเปนการเลอืกระหวางสิ่งท่ีมคีวามแนนอนชดัเจน เพ่ือใหอสิระในการพจิารณาลงประชามติ
แกประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตัวอยางที่จะถือวาเปนประชามติทีเ่ปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
เชน การใหลงประชามติเลือกระหวางรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตน ดังนั้น เมือ่ประชาชนไมมีโอกาส
ในการออกเสียงลงประชามติอยางเปนประชาธิปไตยจะถือวาประชาชนไดแสดงเจตนารมณ
ในการใหความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางอิสระเต็มที่
ไดอยางไร อีกทัง้จํานวนผูใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ โดยผลการออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงประชามติเปนจํานวนทั ้งสิ ้น ๔๕,๗๖๑,๙๕๕ คน มีผู มาใชสิทธิจํานวน 
๒๕,๙๗๘,๙๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๖๑ ผูลงคะแนนเสียงเห็นชอบมีจํานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๖.๖๙ สวนผูใชสิทธิที่ไมเห็นชอบมีจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๓๗ 
และมีบัตรเสียจํานวน ๕๐๔,๒๐๗ ใบ คิดเปนรอยละ ๑.๙๔

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

กด็ ีสภารางรฐัธรรมนญูไมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง กด็ ีหรอืในการออกเสยีงประชามตติามมาตรา ๓๑ 
ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิน้สุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทีไ่ดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป”.
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ

ร.ศ. มานติยฯ : เนือ่งจากในชวงระยะ
เวลาท่ีผานมามีการวพิากษวจิารณเกี่ยวกบัการใชอํานาจ
ในการแก  ไข เพิ ่ม เติมรั ฐธรรมนูญของรัฐสภา
อยางกวางขวางวามิไดเปนไปเพื ่อประโยชนของ
ประเทศชาตแิละประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจรงิ 
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและปองกัน
การใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ รวมทั้งเปนขอมูล
สําหรับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเฉพาะ
ในประเด็นเกี่ยวกบัการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสมหากจะมีขึ้นในอนาคต จึงมี
ความเห็นวาควรมีบทบัญญัติวาดวย “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม” กําหนดไวอยางชัดเจน โดยนําระบบ “การลงประชามติ” (Referendum) ซึ่งเปน
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อันเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนที่นานาอารยประเทศยึดถือมาเปนหลักหรือแนวทางในกระบวนการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ

 กรณีที ่๑ หากเปนการแกไขเพิ่มเติมในเรื่องท่ีอาจจะกระทบถงึประโยชนไดเสยีของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือมปีระเด็นทางการเมอืงท่ีสาํคญัซ่ึงจาํเปนตองรบัฟงความคดิเห็นจากประชาชน 
เชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวดที่วาดวยพระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หรือการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนตน ประชาชนตองมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ
ในเรื่องดังกลาวดวยตนเอง โดยการลงประชามติวาจะเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือไม ทั้งนี้ 
เพื่อใหการแกไขเพิ่มเตมิในเรื่องดงักลาวกระทาํไดยากและผานความเหน็ชอบจากประชาชนโดยแทจรงิ
เสียกอน

 กรณีที่ ๒ หากเปนการแกไขเพิม่เติมเกี ่ยวกับเรื ่องความสัมพันธระหวางฝายการเมือง 
หรือโครงสรางของฝายนติิบญัญติัหรือฝายบรหิาร ซ่ึงไมจําเปนตองรบัฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ก็ไมตองจดัใหมกีารลงประชามต ิเชน การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญในหมวดรฐัสภาหรอืคณะรฐัมนตรี 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและไมมีขอยุงยากจนเกินสมควร

รวมทั้งกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได โดยใหสามารถตรวจสอบไดทัง้ในดาน “เนื้อหา” 
วามีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญที่กําหนดหลักเกณฑที่หามไมใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือไม และในดาน “กระบวนการตรา” วาไดดําเนินการถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
ไมดวย ทั้งนี้ การตรวจสอบนั้นจะตองกระทํากอนที่รางรัฐธรรมนูญจะประกาศใชบังคับเทานั้น 
ถารัฐธรรมนูญไดประกาศใชบังคับเปนการทัว่ไปแลวซึ่งถือวาประชาชนไดใหความเห็นชอบแลว 
แมจะเปนการตรวจสอบเฉพาะเนื้อหา ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได.
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สรุปผลการแถลงประกาศ
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
    
   ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก/
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศต้ังแตวันท่ี ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาิกา เปนตนไป ท้ังน้ี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ   
ฉบับท่ี ๑ / ๒๕๕๗ เร่ืองการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เร่ือง ใหอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี
เปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมท้ังประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เร่ือง การส้ินสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ัน เพ่ือใหทานผูอานไดรับทราบถึงขาวสารเก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับวงงานนิติบัญญัติ
   คอลัมน “สรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ” จึงขอนําเสนอเร่ือง 
“สรุปผลการแถลงประกาศของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ” ท้ังน้ี เพ่ือใหทานผูอาน
ไดรับทราบถึงแนวทางในการบริหารราชการแผนดินของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังน้ี

   หลักการและเหตุผลในการควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ
   ตามสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพ้ืนท่ีตาง ๆ
ของประเทศในหลายพ้ืนท่ี เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธ์ิเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินอยางตอเน่ือง และเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณรายแรงท่ีสงผล
กระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม น้ัน เพ่ือให
สถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีเชนเดียวกับ
หวงท่ีผานมา ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิด
ความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย กองทัพบก 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีความจําเปน
ตองเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ต้ังแตวันท่ี ๒๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗           
เวลา ๑๖.๓๐ นาิกา เปนตนไป ๑ 

   ๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เร่ือง การควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ลงวันท่ี ๒๒
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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เจตนารมณ/นโยบาย หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๒ 
   ๑. เจตนารมณ : เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฟนฟูความเช่ือม่ัน
ภายใตระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เปนการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ผานกระบวนการดังกลาวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติไดใชอํานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูเหนือ
ความขดัแยงท้ังปวง ตลอดจนสรางความเชื่อม่ันใหกบัตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ ในเวทนีานาชาต ิ
บนพื้นฐานของการรกัษาผลประโยชนชาต ิและสรางความมั่นใจในการลงทนุ การประกอบกิจการตาง ๆ  
ของชาวตางประเทศในประเทศไทย สรางเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณและยั่งยืน โดยไดรับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝาย
ประสานแนวคดิ แสวงจดุรวมของผูท่ีมีความเห็นแตกตาง โดยมุงผลประโยชนของชาติเปนหลกั ยกระดบั
การศึกษา สรางมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อยางยั่งยืนตลอดไป 
   ๒. นโยบายในการบริหารราชการ 
    ๒.๑ ยึดระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ กฎหมาย 
             ในการบริหารราชการแผนดินในระบบปกติใหมากท่ีสุด โดยใหขาราชการทุกฝาย
รวมในการขับเคล่ือนเดินหนา ดวยการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล รวมกันกับคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ซ่ึงไดจัดหัวหนาฝายในแตละกลุมงานลงไปติดตามในนามของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ สูพ่ีนองประชาชนคนไทย
ทุกภาคสวน โดยขาราชการประจําทุกคนตองยึดเปนหนาท่ี ความรับผิดชอบ และใหความรวมมืออยางเต็มท่ี 
    ๒.๒ ดานเศรษฐกิจและการใชจายงบประมาณ 
            ดาํเนินการไมเกนิกรอบงบประมาณป ๒๕๕๗ ท่ีไดผานความเหน็ชอบและจัดสรรไวแลว
ของรัฐบาลทีผ่านมา ทั้งนี้ มีความจําเปนตองทบทวนในบางโครงการที่เปนปญหา เพื่อใหทุกภาคสวน
เกิดความเขาใจทีชั่ดเจน และใหเรงรัดจัดทาํงบประมาณป ๒๕๕๘ ใหมใหทนัการใชจายตาม
ปงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางดานการเงินการคลังทีก่ําหนดไว
และไมเปนการสรางหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใชคืนหนี้ การใชจาย
งบประมาณในหวงนี้ ใหใชจายดวยความระมัดระวัง ไมใหมีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม
หรือโครงการลงทุนขนาดใหญทีข่าดความพรอม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เปนการใช
งบประมาณประจําปเปนหลักในการเร่ิมตนโครงการ และบรรจุโครงการเหลาน้ันลงในระบบงบประมาณ
ประจําปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการฟนฟูเศรษฐกิจ และสรางรายไดแกประชาชน  
       - สงเสริมระบบการคาเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินคาอุปโภค บริโภค 
อยางเปนธรรม เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

   ๒ สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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จุลนิติ

       -  เรงการแกไข ระเบยีบ ขอบงัคบั และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบตัริาชการ
และขับเคลือ่นระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรีใหเปนสากล เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ในปลายป ๒๕๕๘       
      -  เรงดาํเนนิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยมุงเนนประโยชนแกประชาชนเปนหลกั ทัง้นี ้
การขับเคล่ือนตองอยู ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑทีม่ีความโปรงใส ไมทุจริตคอรรัปชั ่น                                 
ไมผกูขาดและมีความเปนธรรมกับทกุฝาย ทัง้ผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
       - สงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมระหวางภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการ
นํามาใชในการลงทุนดานระบบสาธารณูปโภค แหลงนํา และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการรวมลงทุนกับรัฐบาล และเปนการลดภาระคาใชจายงบประมาณ
ของรัฐบาล/เงินกูลง 
      - สงเสริมใหมีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน
ทีไ่มเปนธรรม โดยประชาชนมีสวนรวมในตลาดกลางเหลาน้ัน โดยใชแนวทางเชนเดียวกันกับ
ระบบสหกรณ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคประชาชนไปพรอม ๆ กัน ทัง้ในระดับหมูบาน ทองถิ ่น และประเทศชาติอยางยัง่ยืน 
    ๒.๓ ดานความมั่นคง 
      -  สรางความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง
อันยิ่งใหญของอาเซียนใหสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศใหไดโดยเร็ว โดยประชาชนตองมีสวนรวม
ในการเฝาระวัง ดูแลความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่ดานความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อปองกันไมใหเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของทุกคนโดยรวม 
       - สรางทัศนคติและความเขาใจถึงความสําคัญกับงานดานความมั่นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม การเผื่อแผ แบงปน
ความรกัความสามัคค ีเพื่อเปนพลังอํานาจในการดูแลความสงบสขุและความปลอดภัยใหแกประเทศชาติ
และประชาชนอยางยั่งยืน 
    ๒.๔ ดานการตางประเทศ 
      - ประชาสัมพันธ สงเสริมความรูความเขาใจ เตรียมการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป ๒๕๕๘ ใหชาวตางชาติมีความเชื่อมัน่ในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมของประเทศไทย ทีเ่ปนมาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับในสังคมโลก 
      -   พจิารณาสรางเสรมิความสมัพนัธระหวางประเทศ สงเสรมิการลงทนุจากตางประเทศ 
พรอมไปกบัการสรางความเขมแขง็ภายในประเทศในทกุมิต ิท้ังในดานเทคโนโลยกีารประกอบการอื่น ๆ  
การเขามาลงทุนตองมีการถายทอดเทคโนโลยี และใชส่ิงอุปกรณสวนประกอบท่ีผลิตภายในประเทศไทย
ทีไ่ดมาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาและเปนประโยชนตอประเทศไทยและคนไทย
อยางแทจริง 
      -   แกไขปญหาขอขดัของตาง ๆ  ในทุกประเดน็ เพื่อใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ สงเสริมกิจการการลงทุน แหลงทนุจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ
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เพื ่อมิใหเปนการเอื ้อประโยชนตอผู ใด โดยใหมีการแขงขันอยางเสรี และจะตองดูแลสนับสนุน
ผูประกอบการที่เปนคนไทยเปนพิเศษ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับคนไทย ใหสามารถแขงขันกับ
นักลงทุนตางประเทศได ทั้งนี้ ตองมีขอระมัดระวังไมใหเกิดการผูกขาดในสวนทีเ่ปนโครงสรางพื้นฐาน
ทีส่าํคัญตอความมั ่นคงของประเทศ เชน ระบบสาธารณูปโภค การสือ่สาร พลังงาน เปนตน  
   ๒.๕ ดานสังคมจิตวิทยา 
      -  สรางความเขมแขง็ ปลกูฝงทัศนคตคิวามเปนไทย ซึ่งมีจารตีประเพณ ีประวตัศิาสตร
อันงดงาม นาภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อใหสังคมไทยมีความเขมแข็ง เสียสละ เผื่อแผ แบงปน 
อยูรวมกันอยางสมานฉันท สามัคคี สํานึกในความเปนคนไทยดวยกัน ถึงแมจะมีความคิดเห็นแตกตาง 
ตองคลี่คลายดวยสันติวิธี 
      -  เคารพกฎหมาย รกัษาระเบยีบวนิยัเหมอืนกบัประเทศที่พฒันาแลวซึ่งเจาหนาที่ไมมี
ความจําเปนตองบังคับใชกฎหมายมากนัก เจาหนาทีจ่ะตองไมใชกฎหมายมาสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิด
ความขัดแยงมากกวาสรางความเปนธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ชวยกัน
ดูแลเฝาระวังในขั้นตน ลดความขัดแยง จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาทีต่อประชาชน
เปนไปอยางเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
      -  ใหมีการปลูกฝงและสรางจติสาํนกึตอตานการทจุรติ คอรรปัชั่นตอหนาท่ี การทาํผดิ
กฎหมาย โดยชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการกระทําดังกลาว ซึ่งถือเปนพฤติกรรมทีน่ารังเกียจ สังคมตอง
ชวยกันปกปองผลโยชนโดยรวม 
   ๒.๖ ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
      - ใหกระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการไดโดยไดรับความเช่ือถือ
จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
      -  ไมใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสรางความขัดแยงซึ่งกันและกัน 
      - ปรับปรุงแกไขสวนงานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมใหเขมแข็ง เทีย่งตรง 
เปนธรรม และตรวจสอบได เปนตน 
   ๒.๗ ดานการศึกษา 
      - การศึกษาเปนพื้นฐานในการนําพาประเทศไทยกาวหนาอยางยัง่ยืน จึงจําเปน
ทีจ่ะตองสงเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกชวงวัย ใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง
ไมแยกงานดานการศึกษาจนทําใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
      - การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสูความทันสมัย
โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเปนศูนยกลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา 
ตองตอบโจทยใหไดวา การกระทํานัน้ ๆ เด็กหรือผูเขารับการศึกษาในทุกระดับ จะไดรับประโยชน
อะไร 
       - สรางสรรควิธีการ ทําใหเยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ ผลประโยชน
ของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เรียนรูภูมิใจในประวัติศาสตร ความเปนมาของบรรพบุรุษไทย
และประเทศไทยในอดีต มีความสํานึกในการตอบแทนคุณของแผนดิน ไมใชกาวไปขางหนาแลวทิ้ง
สิ่งดี ๆ ที่ผานมาไปอยางสิ้นเชิง 
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      - ใหฝายความมั่นคงมีโอกาสใหความรวมมือในทุกสถาบันการศึกษาเพื่อสราง
ความมีระเบียบวินัย เขมแข็ง แข็งแรง ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และอื่น ๆ เพื่อเปนพลังอํานาจของชาติ
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
    ๒.๘ การพัฒนาระบบราชการ 
      -  ใหขาราชการทกุคนมคีวามพงึพอใจ มีเกียรติยศ ศกัด์ิศร ีมีรายไดท่ีเพยีงพอตอการ
ดาํรงเกยีรติ เพื่อท่ีจะไดปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดใีนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั อุทิศตวัเพื่อทาํหนาท่ี 
บําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอยางแทจริง 
      - สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 
โดยปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ใหทันสมัยและใหมีระบบปองกันการคัดสรร
แตงตั้งในระบบอุปถัมภทีไ่มเปนธรรม โดยไมใหฝายหนึ่งฝายใดหรือผูใดเขามาครอบงําขาราชการหรือ
ระบบราชการอีกตอไป 
      - ใหขาราชการการเมือง บริหารราชการโดยไมกาวกายหรือมีอิทธิพลกับขาราชการ
ประจําอีกตอไป ยกเวนในเรื่องทีเ่กี ่ยวของกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกตอง 
ชอบธรรม 
    ๒.๙ การพัฒนาอาชีพและรายได 
      - ใหมีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุม มีเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล ภาคเอกชน
ธุรกิจทัง้ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองไดรับการดูแลอยางทั่วถึง เพื่อใหมีการกระจาย
รายไดในทุกระดับ และลดความเหลื่อมลําของสังคม 
      - ใหสถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตชางฝมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเขาสู ตลาดแรงงาน หางานไดทันที ลดอัตราการวางงาน โดยมีสัดสวน
ที่เพียงพอกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ 
    ๒.๑๐ การวิจัยและพัฒนา 
      - จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ และเนนการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
โดยพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่ตองซื้อจากตางประเทศเปนหลัก เพื่อใหเกิดงานในประเทศ มีสินคาสงออก 
โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคา รายไดตอเกษตรกร เชน ปาลม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ 
นอกเหนือจากการปลูกขาว หรือผลิตผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมีมูลคาลดลง มีการแขงขันสูง 
      - สงเสริมใหมีการรวมลงทุนจากตางประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเปนหลัก ในลักษณะการรวมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยพัฒนาสูกระบวนการ
ผลิตและจําหนาย เปนสินคาสงออกของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในสินคา
ทุกประเภท ที่มีความจําเปน ทั้งในดานการดํารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสงู 
    ๒.๑๑ การเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ 
      - ใหมีการบูรณาการการเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก 
อันไดแก ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ทุกสวนราชการ 
ทีเ่กี่ยวของจะตองมีการประสานงานการดําเนินการใหสอดคลองกัน มุงเนนผลประโยชนของชาติ 
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เปนหลัก และความรวมมือตามกรอบขอตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลว 
      - ใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือทีค่รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
ในการแกไขปญหาเกีย่วกับความมัน่คงของประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ เชน 
การกอการราย ปญหายาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน 
      - การเจรจาในขอตกลงทางการคา การลงทุนระหวางประเทศ หากเงื ่อนไข
ของขอตกลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
จะตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จะตองมีการหารือและเห็นพองตองกัน ผูทีไ่ดรับผลกระทบจะไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสม 
      - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน รวมท้ังการสงเสริมอัตลักษณของรัฐสมาชิก ใหความสําคัญกับการรักษาพ้ืนท่ีปาโดยเฉพาะ
ตามแนวชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
    ๒.๑๒ ความปรองดองสมานฉันท 
       - สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อใหสังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
โดยไมจําเปนตองแตกแยก แบงฝาย ยึดหลักนิติรัฐควบคูกับหลักรัฐศาสตร ในการบริหารจัดการ
ความขัดแยง ความเทาเทียมและเปนธรรม จะตองไมมีการละเลยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
อยางเหมาะสม 
      - ใชหลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแยง มีองคกรหรือกระบวนการ
ท่ีชดัเจนในการดาํเนินการ ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดาํรงเปาหมายในการลดความเหลื่อมลํ้า 
และสรางความเปนธรรม เพื่อใหสังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน 
    ๒.๑๓ การปฏิรูป 
      ปฏิรูปโครงสรางเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ
ทัง้ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับทองถิ่น โดยมีความมุงหมายเพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศ
ทีม่ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการปฏิรูปอยางแทจริง การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนธรรม ไมมีการทุจริต คอรรัปช่ัน มีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน
ทั้งนี้ จะดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
    ๒.๑๔ การเลือกตั้ง  
      การปรับปรุงระบบการเลือกต้ัง ใหมีความสุจริต เท่ียงธรรม สะทอนถึงความตองการ
ทีแ่ทจริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรคการเมืองกระบวนการคัดสรร
ผูสมัคร กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคสวนจะมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้ง ทั้งนี้เปนไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะไดประกาศใหทราบตอไป
      กรณีท่ีไดกลาวมาขางตน คือ เจตนารมณและนโยบายในดานตาง ๆ ท่ีมีความจําเปน 
และตองดําเนินการในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงอาจจะกลาววาไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันส้ัน 
แตก็เปนเจตนารมณอันแนวแนท่ีจะสรางสรรค ดูแลประโยชนใหกับคนไทยและประเทศไทยในชวง
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๒๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

การเปล่ียนผานท่ีสําคัญน้ี ขอเวลาและโอกาสใหเราไดเร่ิมตน ขอใหอดทน ขอกําลังใจจากทุกภาคสวนและ
จากประชาชนคนไทยทุกคน ในการท่ีจะรวมกันปฏิรูปเพ่ือเปล่ียนผานประเทศไทยสูระบอบประชาธิปไตย
ท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางย่ังยืน
   อนึ่ง สําหรับทานผูสนใจสามารถติดตามแถลงการณตาง ๆ รวมทั้งประกาศและคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดที ่ Facebook ของกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
หรือเว็บไซดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th ซึ่งไดดําเนินการรวบรวมประกาศ
และคําส่ังของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการสืบคนเพ่ือศึกษาตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗

คําคม

จุลนิติ

Study the past, if you would divine the future.

Confucius

ศึกษาจากอดีต,
หากทานตองการสรางอนาคตใหเลอเลิศ.

ขงจื๊อ

๒๔

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๒๐, วิทยากร  เชียงกูล)
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๒๕

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๑. ปญหาดินและนํ้าปนเปอนสารพิษอุตสาหกรรม
 สทิธิดานสิง่แวดลอมเปนสวนหนึง่ของความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิดานสิง่แวดลอมคือ
สิทธิของมนุษยทีจ่ะอยูในสิ่งแวดลอมทีด่ีมีคุณภาพ เหมาะสมแกการดํารงชีวิตอยูไดโดยมีสุขภาพดี
และปลอดภัย รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตันิโยบายพื้นฐานใหเปน
หนาที่ของรัฐทีจ่ะตองคุมครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษ เพื่ออํานวยใหประชาชน
ไดใชสิทธิของตนดานส่ิงแวดลอม โดยหากกฎหมายที่มอียูไมเพยีงพอแกการแกไขปญหาได รฐัธรรมนญู
ก็ใหรัฐสามารถออกเปนกฎหมายเพื ่อใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามภาระหนาทีข่องรัฐ
ในการอํานวยใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีได
 ปญหาของมลภาวะสิ่งแวดลอมปจจุบันนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษยเอง 
รวมทั้งปญหาในการลักลอบนํากากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งและฝงกลบในพื้นทีต่าง ๆ 
เม่ือฝนตกลงมานํ้าฝนกจ็ะทาํการชะลางแทรกซมึลงสูใตดนิและพื้นที่ท่ีทําการฝงกลบกากของเสยีเหลานั้น
ทําใหพิษของกากของเสียกระจายวงกวางออกไป ไหลลงสูแมนํ้า ลําธาร นํ้าใตดินบอตื้น นํ้าชั้นบาดาล 
ตลอดจนชายฝงและทองทะเล เกิดผลกระทบที่ตามมาไมรูจบ และสะสมเปนอันตรายตอวงจรอาหาร
ในธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยชาติไมโดยทางตรงก็ทางออม
 ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แตปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาของการลักลอบทิ้งกลบ
กากของเสียอยางผิดกฎหมายรวมทั้งกากอุตสาหกรรมก็ยังมิไดรับการดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด

 ๑สมาน ตั้งทองทวี อดีตรองผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ; นักศึกษาปริญญาเอกนิติศาสตร คณะนิติศาสตร
ปรดีพีนมยงค มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย.

¹ÒÂÊÁÒ¹ μÑé§·Í§·ÇÕ
๑

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม 
: ศึกษากรณีการตรากฎหมาย

กองทุนชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๒๖

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีการตรากฎหมาย
กองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม

จุลนิติ

 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๔๕) พบวาในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริมาณของเสียอันตราย
จากอตุสาหกรรมมปีระมาณ ๐.๗ ลานตนั เพิม่ขึน้เปน ๑.๒ ลานตนัในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปน ๑.๓ ลานตนั
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตความสามารถในการกาํจัดกากของเสยีอนัตรายนบัวายังตํา่มาก ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประเทศไทยมโีรงงานกาํจดัของเสยีอนัตรายทีม่ศีกัยภาพในการรองรบัของเสยีอันตรายจากอตุสาหกรรม
ไดเพียงประมาณ ๐.๑๘ ลานตัน หรือรอยละ ๑๑ จากจํานวนของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมท้ังหมด ทําใหมีการลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตาง ๆ การท้ิง
รวมไปกับขยะชุมชน และการนําไปกําจัดอยางไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
 ตัวอยางสภาพปญหาในอดีต เชน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีการลักลอบฝงกลบ
กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่บริเวณซ่ึงต้ังอยูติดกับโรงงานของบริษัท อโศก
เคมีคอล จํากัด หมูที่ ๑ ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการกองเก็บของเสีย
ทีเ่ปนอนัตรายแลวใชรถแบ็คโฮส (Backhoes) บดอัดถงัโลหะขนาด ๒๐๐ ลติร ซึง่ภายในบรรจุกากสารเคมี 
รวมทั้งไดเทกากสารเคมีที่บรรจุอยูในถังซ่ึงสวนใหญเปนของเหลวลงในบอดินที่ขุดขึ้นในพื้นที่ดังกลาว 
โดยไมมีการปองกันการปนเปอนลงดินแตอยางใด กากที่เปนอันตรายที่พบ ไดแก นํ้ามันเครื่องใชแลว 
กากสี สารตัวทําละลายอินทรียที่ใชแลว กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย และเศษวัสดุที่ปนเปอน
สารเคมี เปนตน ซึง่ตอมาคณะรัฐมนตรไีดมอบหมายใหกระทรวงอตุสาหกรรมทาํการรวบรวมกากของเสีย
ทั้งหมดไปกําจัดทําลาย และรวมกับทางจังหวัดนครราชสีมาทําการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษตอไป ตอมากรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม และกรมควบคมุมลพษิไดตรวจสอบพบวามกีาร
ปนเปอนของสารอินทรียระเหยในพืน้ท่ีดงักลาวในความลึก ๑ เมตรจากผวิดินลงไป และครอบคลุมพ้ืนท่ี
ถงึ ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร แตยงัไมพบการปนเปอนในบอบาดาลท่ีอยูในบริเวณรอบ ๆ  และพบการปนเปอน
ของสารเคมี ๓ ชนิด คือ ไตรคลอโรเอธิลีน เบนซีน และไตรคลอโรอีเธนที่เกินคามาตรฐาน
ในบอสังเกตการณที่ขุดไวรอบ ๆ ติดกับบริเวณพื้นที่ปนเปอน
 เมือ่ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมกีารตรวจพบโดยทางราชการวามทีีด่นิซึง่มสีภาพเปนไรมนัสาํปะหลัง
บริเวณตําบลหวยขา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหลุมฝงกลบโดยไมไดรับอนุญาตและโดยไมใช
หลักวิชาการใด ๆ มีการนํากากสารพิษอุตสาหกรรมจากจังหวัดระยองและจังหวัดขางเคียงมาท้ิงกอง
และฝงกลบไวปรมิาณมาก ทางราชการไดฟองเจาของทีด่นิทีใ่หเชาดําเนินการโดยลงโทษปรบั ความปนเปอน
ของพ้ืนที่ซึ่งจะถูกนํ้าฝนชะลงน้ําใตดินระดับตื้นและแพรกระจายไปท่ัวพื้นที่ที่ชาวบานยังใชนํ้าบอตื้น
อุปโภคบริโภคซ่ึงไมสามารถหาผูรับผิดทางแพงตอคาใชจายท่ีรัฐจะตองนํามาชะลางทําความสะอาด 
พื้นที่ปนเปอนลักษณะดังกลาวซึ่งยังมีมากมายหลายแหงทั่วประเทศที่ยังตรวจไมพบเพราะไดมีแอบฝง
แลวกลบปดไปหมดหรือทิ้งในหุบเหวลึกในซอกเขาที่ตรวจพบไดยาก
 จากสภาพของปญหาท่ีกลาวถึงขางตนในประเทศไทย ปญหาท่ีสําคัญสําหรับการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมประเภทดังกลาว นอกจากการตองพยายามใชกฎหมายที่ควบคุมการกําจัดมลพิษประเภท
กากอตุสาหกรรมอยางเขมงวดกวดขนัแลว การฟนฟหูรอืชะลางดนิและนํา้ทีป่นเปอนกากอตุสาหกรรม 
ก็เปนปญหาเรงดวนที่รอการแกไข ซึ่งประเด็นปญหาใหญอยูที่การจัดหางบประมาณเพื่อใชสําหรับ
การแกไขโดยการฟนฟหูรอืชะลางดนิและนํา้ทีไ่ดรบัอนัตรายจากการปนเปอนกากอตุสาหกรรมทีม่สีารพษิ
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๒๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ปญหาและอปุสรรคในการจัดหาเงนิทุนหรอืงบประมาณเพ่ือใชสาํหรบัการบรหิารจดัการชะลางดนิ
และนํ้าที่ไดรับการปนเปอนกากอุตสาหกรรมมีดังนี้
  ๑)  ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทนุเพื่อชะลางดนิและน้ําจากการปนเปอน
กากอุตสาหกรรมและการไมมีกฎหมายเพื่อการจัดหาแหลงทีม่าของเงินกองทุนเพื่อชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอตุสาหกรรม 
  ๒)  ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรฐัในการชาํระลางกากสารพษิอตุสาหกรรม
ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
 ซึ่งจะไดกลาวถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเด็น ดังตอไปนี้

๒. ปญหาและแนวทางแกไขปญหา การไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะลางดิน
และนํ้าที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรม และแหลงที่มาของกองทุน 
  ๒.๑ ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะลางดินและนํ้าที่ปนเปอน
กากอุตสาหกรรม และแหลงที่มาของกองทุน
     การพฒันาอุตสาหกรรมกอใหเกดิกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพษิตามมาดวยมากมาย หากมไิด
กําจัดกากสารพิษเหลานีใ้หเปนไปตามกฎหมายอยางเขมงวดกวดขันกากอุตสาหกรรมก็อาจปนเปอน
ในสิง่แวดลอมทาํใหเกิดพิษภัยตอประชาชนที่อยูอาศัยโดยทั่วไปได ในทางปฏิบัติไดมีการตรวจพบ
ความปนเปอนและมลพษิจากการลกัลอบกําจัดกากอยางไมถกูตองและมกีารลกัลอบฝงกลบกากอุตสาหกรรม
อยางผดิกฎหมายยงัเกดิขึ้นมาก เพราะรฐัยังไมสามารถควบคมุใหอุตสาหกรรมทกุรายกําจัดกากสารพษิ
ของตนเองไดอยางมปีระสทิธภิาพเพียงพอ ซ่ึงเมื่อตรวจพบแลวสวนใหญจะไมทราบตวัผูกระทาํความผดิ
ลักลอบนํากากอุตสาหกรรมมาทิ้งแลวฝงกลบ และไดกลายเปนภาระที่ภาครัฐทีเ่กี่ยวของคือกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองดิ้นรนหาวิธีการตาง ๆ ทีจ่ะทําให
ปญหาหมดไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องกลิ่นสารเคมีและปญหาการปนเปอนสารพิษในน้ําบอตื้นทําให
บรโิภคนํ้าไมได การกาํจดัใหหมดความเปนพษิอยางถกูตองน้ันอาจตองทาํการขนดนิไปกาํจดันอกพื้นท่ี
หรือทําการชะลางดินและนํ้าที ่ปนเปอนในพื้นทีใ่หสะอาดตามเดิม ดวยวิธีการที่ถูกตองที่ตองใช
เทคโนโลยีสูงและมีคาใชจายสงูมาก เปนงานทีล่ําบากสําหรับหนวยงานรัฐทีไ่มไดตัง้งบประมาณไว
ดาํเนนิการ หากวาทางราชการมีกองทุนเพือ่ชะลางดนิและนํา้ท่ีปนเปอนกากอตุสาหกรรมอยู กจ็ะสามารถ
นําเงินกองทุนมาดําเนินการไดทันทีโดยไมตองเปนปญหายุงยากดังเชนหลาย ๆ กรณีในปจจุบัน
     กรณตีวัอยางที่เกดิจากการที่รฐัไมมีกองทนุเพื่อชะลางดินและน้ําท่ีปนเปอนกากอุตสาหกรรม
เพื่อดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนกากอุตสาหกรรม นํามาซึ่งการดําเนินการแกไขที่ลาชาและรัฐ
โดยกรมควบคมุมลพษิถกูฟองจากราษฎร ใหตองชดใชคาเสยีหายเพราะการละเมิดจากเหตท่ีุดาํเนนิการ
ไดลาชาดังตอไปนี้
     กรณีศกึษาท่ีสนับสนุนการมกีองทุนเพื่อชะลางดนิและน้ําจากการปนเปอนกากอุตสาหกรรม
กรณีหนึง่ คือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที ่อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที ่
อ. ๗๔๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ระหวางนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ 
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จุลนิติ

ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๒ คน ผูฟองคดี และกรมควบคุมมลพิษ ผูถูกฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ทีห่นวยงานทางปกครองละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดใหตองปฏิบตัหิรอืปฏิบตัหินาทีด่งักลาว
ลาชาเกินสมควร และการกระทาํละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกดิจากการละเลยตอหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด 
ไดวนิจิฉยัและพพิากษาใหผูถกูฟองคดกีาํหนดแผนงาน วธิกีาร และดาํเนนิการฟนฟตูรวจและวเิคราะห
ตวัอยางนํา้ ดนิ พืชผกั และสตัวนํา้ในลาํหวยคลติี ้จนกวาจะพบวาคาสารตะก่ัวในน้ํา ดนิ พชืผกั และสตัวนํา้
ในลําหวยคลิตี้ไมเกินเกณฑมาตรฐาน และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน 
เปนเงินรายละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท
     กรณดีงักลาวขางตนเปนตวัอยางหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็วา การปนเปอนในธรรมชาตใินดนิและนํา้
จากกากอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงกากแรจากการทําเหมืองแร การรอนแร การลางแร ไดมีกากสารพิษ
ปนเปอนดนิและน้ําไดมาก และมผีลกระทบอยางรนุแรงตอการดาํรงชวีติอยางมคีณุภาพของมนษุยชาติ 
ปญหาดังกลาวจําเปนตองไดรับการดูแลจากภาครัฐเปนกรณีฉุกเฉิน โดยหากมีกองทุนเพื่อฟนฟู
หรอืชะลางดนิและนํา้ทีป่นเปอนกากอตุสาหกรรมอยู รฐักส็ามารถดาํเนนิการไดอยางเรงดวนและแกไขปญหา
การปนเปอนใหหมดไปไดกอนแลวจงึฟองรองเอาจากผูทีต่องรบัผดิตอไป การดาํเนินการฟนฟโูดยไมมเีงนิ
ดําเนินการกอนน้ัน รัฐตองไดรับความรวมมือจากเอกชนผูรับผิดอยางมาก เปนสาเหตุสําคัญอันหน่ึง
ที่ขบวนการฟนฟูสิ่งแวดลอมทําไดลาชาและรัฐตองรับผิดในความลาชาดังกลาวดังคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมาแลวขางตน
     ประเทศไทยไดนําสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิดานสิ่งแวดลอมมากําหนดขยายความไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๖ กลาวคือ “บุคคลซึ่งรวมกัน
เปนชุมชนยอมมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” และตามมาตรา ๖๗ 
“สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดรักษาและประเมินผลกระทบ
ตอคณุภาพสิง่แวดลอมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัใหมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนและผูมสีวนไดเสียกอน ฯลฯ” ทัง้น้ี รฐัธรรมนญูไดกาํหนดหนาทีข่องรฐัในเรือ่งการคุมครอง
สิ่งแวดลอมไวดวยตามมาตรา ๘๕ (๕) วา “กําหนดใหรัฐมหีนาที่ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คณุภาพสิง่แวดลอมตามหลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนควบคมุและกาํจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลตอสขุภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ”
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     จากบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ท่ีกลาวถงึขางตน 
รัฐจึงมีภารกิจตองใหมีกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมมิใหเสื่อมคุณภาพ ควบคุมใหมีการกําจัดมลพิษ 
มีการกาํจดักากสารพษิ กรณมีีความปนเปอนสารพษิในสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถหาผูรบัผดิชอบมาฟนฟู
แกไขกจ็าํเปนท่ีรฐัจะตองเขาไปดแูลจดัการชะลางดนิและนํ้าปนเปอนสารพษิเหลานั้นใหหมดความปนเปอน 
เพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมแกการมีสุขภาพที่ดี
     การเยียวยาเรื่องดังกลาวตองใชคาใชจายที่สูงและการตามหาตัวผูรับผิดชอบเพื่อใหจาย
คาฟนฟนูี้กทํ็าไดยาก รฐัจงึควรมมีาตรการทางกฎหมายเพ่ือการแกไขเยยีวยาปญหาสิ่งแวดลอมในสวนนี ้
โดยจดัใหมีกองทนุเยยีวยาดานสิ่งแวดลอมท่ีจะสามารถนําเงนิกองทนุมาแกไขปญหาโดยทาํการชะลาง
ดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพษิไดอยางทันการ
     จากขอมูลและเหตผุลที่นําเสนอทั้งหมดขางตน เปนท่ีแนชดัวาการมกีองทนุฟนฟสูิ่งแวดลอม 
ในลักษณะกองทนุท่ีกาํหนดวตัถปุระสงคเพื่อนําเงนิกองทุนมาใชเพื่อการสาํรวจตรวจสอบความปนเปอน
สารพิษของพืน้ทีต่าง ๆ และเพือ่ชะลางดินและนํา้ทีป่นเปอนกากอุตสาหกรรมทีเ่ปนสารพิษยอมเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการบริหารจัดการการปนเปอนของดินและนํ้าที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
     อีกประเด็นหนึ่งคือ ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจกําหนดแหลงทีม่าของเงินกองทุน
ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเงินกองทุนซึ่งอาจไดเงินประเดิมจากรัฐบาลในเบื้องตนนั้น เมื่อใชแลว
ก็หมดไปได เพราะการใชเงินกองทุนตามวัตถุประสงคเพื่อชะลางดินและนํ้าทีป่นเปอนกากสารพิษ
อุตสาหกรรมในแตละพืน้ท่ีตองใชเทคโนโลยีระดบัสงูและมคีาใชจายมาก การท่ีกองทุนชะลางดนิและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมจะสามารถมีเงินเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไดตลอดไป จําเปนตองมแีหลงทีม่าของเงินกองทนุอยางตอเนือ่ง ซึง่อาจกําหนดแหลงทีม่าของเงิน
กองทนุ เชนจากเงนิงบประมาณ หากวาเปนการเก็บเงนิคาธรรมเนียมจากกิจการของเอกชนบางประเภท
ตามหลักผูกอมลพษิเปนผูจาย กรณีน้ีจะเปนการกระทบสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนกลุมท่ีเกี่ยวของ
ดงักลาว ซึ่งรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ ไดกาํหนดไววา “การจํากัด
สิทธแิละเสรภีาพของบุคคลท่ีรฐัธรรมนญูรบัรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจํ่าเปน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคญัแหงสิทธิและเสรภีาพนั้นมิได” ดงัน้ัน หากกําหนดแหลงท่ีมาของเงนิกองทนุโดยการเกบ็เงนิ
คาธรรมเนยีมจากเอกชนที่ประกอบการบางประเภทกต็องทาํเปนกฎหมาย และตองเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ นี้

 ๒.๒ แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตัง้กองทุนชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมและแหลงที่มาของเงินกองทุน
     ๑) แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
       ประเทศไทยไดมีกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนทางดานสิ่งแวดลอมแลว 
คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหมีการ
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม ปรากฏตามมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๑ โดยทางปฏิบัติเงินที่นํามาเขากองทุน
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สวนใหญคอืเงินกองทุนนํา้มันเช้ือเพลิง และไดนาํเงินสวนใหญของกองทุนไปใหหนวยราชการหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชสรางระบบบําบัดนํ้าทิ้งและการกําจัดขยะมูลฝอย ไมมีบทบัญญัติในกฎหมาย
ดงักลาวใหนาํเงินกองทุนไปใชเพือ่การเยียวยาปญหาผลกระทบจากมลพิษดานตาง ๆ  ทัง้เพือ่การเยียวยา
ดานสุขภาพของประชาชนหรือการฟนฟูชะลางพื้นที่ที่ปนเปอนสารพิษ
        ประเทศไทยควรนาํเอาแนวคดิทีเ่กีย่วกับการจดัตัง้กฎหมายกองทนุเพือ่ฟนฟหูรอืชะลาง
ดนิและน้ําทีป่นเปอนกากอุตสาหกรรม ทีเ่รยีกวา “The Comprehensive Environmental Response 
Compensation and Liability Act : CERCLA” หรือที่นิยมเรียกช่ือสั้น ๆ วา “Super Fund” 
ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึง่มเีจตนารมณวตัถปุระสงคใกลเคยีงกบักฎหมายจดัตัง้กองทนุทีก่ลาวถงึน้ี
มาประกอบเปนแนวทางจัดทํากฎหมายกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนฯ นี้ของไทย
       ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเป อน
กากอุตสาหกรรมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจตรวจสอบความปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม
และทําการชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรมท่ีเปนสารพิษ และใหนําเงินกองทุนไปใช
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
     ๒) แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดหาแหลงเงินมาเขากองทุน
ชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม
       การจัดตั้งและใชงบประมาณแผนดินเพ่ือดําเนินการชะลางดินและน้ําปนเปอนสารพิษ
เปนวิธีการที่ทําไดงาย แตงบประมาณแผนดินเปนเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ จึงเปนการ
ไมเหมาะสมทีจ่ะนาํเงนิสวนนีท้ีไ่ดมาจากคนทัง้ประเทศมาเยยีวยาหรอืทาํการชะลางดนิและนํา้ปนเปอน
ซึ่งตนเหตุแหงปญหามาจากกลุมผูประกอบการที่อาจมีสวนเกี่ยวของเพียงไมกี่ราย
       การจัดตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาเพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอมใหสะอาดดังเดิมเปนคําตอบสําหรับ
ปญหาการขาดงบประมาณได โดยควรนาํหลกัผูกอมลพษิเปนผูจายมาพจิารณาประกอบการดาํเนนิการ
       ปญหาการขาดงบประมาณในการเยียวยาฟ นฟูพื้นที่ปนเป อนกากอุตสาหกรรม 
โดยหลักการท่ัวไปมีหลักการดานสิ่งแวดลอมเร่ืองผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) 
ควรตองบังคับใหผูประกอบกิจการที่เปนผูกอมลพิษดังกลาวแลวนํามาทิ้งอยางผิดกฎหมายหรือผูรับ
บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมหรือรับขนสงกากอุตสาหกรรมท่ีลักลอบนํากากอุตสาหกรรมดังกลาว
มาทิ้งหรอืฝงกลบ ใหเปนผูรบัผดิชอบทาํการฟนฟูชะลางความปนเปอนหรอืชดใชคาใชจายในการฟนฟู
หรือชะลางความปนเปอนดังกลาว แตในทางปฏิบัติรัฐมักไมสามารถตรวจสอบทราบไดวาผู ใด
เปนผูกระทําความผิดที่ตองรับผิด หากพบตัว ผูรับผิดเองก็อาจไมสามารถชดใชคาเสียหายในการฟนฟู
พืน้ทีป่นเปอนใหหมดไปไดเพราะคาใชจายในการทําการฟนฟมูกัจะสูงมาก การนําเงินงบประมาณแผนดนิ
มาใชเพ่ือการนี้อาจไมเหมาะสมดวยไมสอดคลองตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย จึงควรมีกองทุน
ทีม่วีตัถุประสงคเพือ่การฟนฟชูะลางพ้ืนทีป่นเปอนดังกลาวกอน แลวจงึตามหาผูกระทําความผิดมารับผดิ
ชดใชคาเสียหายทั้งหมด โดยระดมทุนจากแหลงเงินที่เหมาะสมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
มากที่สุด ซึ่งหากหาผูรับผิดไมไดกองทุนก็รับผิดชอบคาใชจายดังกลาวนั้นเอง อันเปนการกระจาย
ความเสี่ยงไปยังผูเกี่ยวของที่ใกลชิดมากที่สุด
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       พระราชบัญญัตสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดให
มีกองทุนสิ่งแวดลอม โดยเงินทีน่ําเขากองทุนมาจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บเงินเขากองทุน
จากผูใชนํ้ามันเชื้อเพลงิทุกคน และเงนิงบประมาณแผนดนิที่มาจากภาษขีองประชาชนทกุคน และยงัไมมี
บทบัญญัติใหนําเงินกองทุนไปใชเพื่อการเยียวยาฟนฟูหรือชะลางพื้นทีท่ีป่นเปอนสารพิษ การแกไข
กฎหมายนีเ้พือ่นําเงินไปชะลางดินและนํา้ปนเปอนกากอุตสาหกรรมทีเ่ปนสารพิษสามารถกระทําได 
แตหากพจิารณาตามหลกัผูกอมลพษิเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) ดูจะยังไมเหมาะสม ควรท่ีจะ
มีกองทุนแยกตางหากที่เก็บเงินเขากองทุนจากผูเกี่ยวของใกลชิดจริง ๆ 
       ประเดน็การจดัตั้งกองทนุชะลางดินและน้ําปนเปอนกากอุตสาหกรรมน้ัน ผูเขยีนไดศึกษา
แนวทางการจดัหาแหลงท่ีมาของเงนิกองทุนโดยทําการศกึษากฎหมายท่ีมกีารจดัตั้งกองทุนในเรื่องตาง ๆ  
ท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศ คอื แนวทางของกองทุนสขุภาพญี่ปุน และแนวทางของกองทนุ 
CERCLA

       ผูเขยีนเห็นวาควรนาํแนวทางของกองทนุ CERCLA มาใชสาํหรบัเปนแนวทางของกองทนุน้ี 
โดยเหตุทีจ่ะใกลชิดกับผูมีสวนไดเสียและเปนเหตุใหเกิดมลพิษประเภทกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพิษ
ไดมากกวาและเห็นควรกําหนดที่มาของเงินกองทุนหลัก ๆ ดังนี้ 
        (๑)  เงินประเดิมจากงบประมาณแผนดิน 
        (๒) เงินคาธรรมเนียมทีเ่ก็บจากผูประกอบการตาง ๆ กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรม
ทีก่อใหเกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผูผลิตและผู นําเขาวัตถุอันตรายจากตางประเทศ
มาจําหนายในประเทศรวมทั้งผูประกอบการเหมืองแร
       (๓)  เงนิท่ีไดจากการดาํเนินคดผีูกระทําความผดิกฎหมายกอใหเกิดการปนเปอนสารพษิ
ในสิ่งแวดลอม
       สวนของเงินประเดิมจากงบประมาณนั้นก็เพื ่อใหหนวยงานผู รับผิดชอบสามารถ
ดําเนินการไดในเบื้องตนขณะที่กองทุนยังไมมีเงินในการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย
        สําหรบัเงนิสวนท่ีไดจากการดาํเนินคดผีูกระทําความผดิกฎหมายกอใหเกดิการปนเปอน
สารพิษในส่ิงแวดลอมนั้น กเ็ปนความเหมาะสมที่ผูกระทาํความผดิท่ีเปนตนเหตทํุาใหเกิดความปนเปอน
ควรตองเปนผูรับผิดชอบจายคาใชจายในการชะลางความปนเปอนที่รัฐไดจายไปกอนจากเงินกองทุน 
อันเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) นั่นเอง
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๓. ปญหาและแนวทางแกไขปญหา กรณเีจาหนาทีข่องรัฐไมมอีาํนาจเขาไปในท่ีดนิเอกชนเพ่ือชะลาง
ดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม
 ๑)  ปญหาเจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจเขาไปในที่ดินเอกชนเพื่อชะลางดินและนํ้าปนเปอน
กากอุตสาหกรรม
    กรณทีีด่นิและนํา้ปนเปอนสารพษิอยูในทีดิ่นสาธารณะหรอืทีท่ีร่ฐัถอืสทิธิอยู กไ็มมปีญหาใด ๆ  
ทีร่ฐัหรอืเจาหนาทีข่องรัฐจะนาํเงินกองทนุไปชะลางสารพษิทีป่นเปอนใหหมดไป แตหากเปนกรณทีีพ่ืน้ที่
ปนเปอนนัน้อยูในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครอง อาจมปีญหาในการทีภ่าครฐัจะเขาไป
ในที่ดินของเอกชนน้ัน ๆ เพื่อชะลางดินหรือนํ้าปนเปอนที่เอกชนไมยินยอม แมเปนการดําเนินการ
เพื่อสวนรวมก็ตาม
    ตวัอยางกรณศีกึษาเรือ่งสารเคมเีอเยนต ออเรนจ (Agent Orange) ทีส่นามบนิบอฝาย กลาวคอื 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหวางการปรับพื้นที่เพื่อขยายทางรันเวยของสนามบินบอฝาย 
อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ รถแบก็โฮสขดุกระทบถงับรรจุสารเคมทีีฝ่งอยูใตดนิลกึ ๑.๕ เมตร 
จนเกิดการรั่วไหล สงกลิ่นฉุนคลุงกระจาย ในที่สุดโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
ไดออกมายอมรบักบัสํานกัขาวเอพวีา กองทพัสหรฐัอเมรกิาเคยเขามาปฏิบตักิารทดลองในประเทศไทย
ที่บริเวณคายทหารธนรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
ภายใตชื่อโครงการปฏิบัติการทดลองใบไมรวงในประเทศไทย (Thailand Defoliation Program)
    กรมควบคุมมลพษิไดลงพืน้ทีเ่กบ็ตวัอยางดนิมาตรวจสอบปรากฏชัดเจนวา พบสารไดออกซิน
ในตัวอยางทั้งหมด
    กรมควบคุมมลพิษออกแบบหลุมฝงกลบเสร็จเรียบรอยและกําหนดใหทําการฝงกลบในพื้นที่
ของสนามบิน หากทวากรมควบคุมมลพษิกไ็มสามารถดําเนนิการได เนือ่งจากในระหวางนัน้กรมการบิน
พาณชิยไดลกัลอบนาํดินปนเปอนไปทิง้ในทีด่นิเอกชนโดยไมไดบอกกลาวใครเสยีกอนแลว ตอเมือ่เจาของ
ที่ดินทราบเร่ืองจึงไมยอมใหมีการขนดินกลับออกไป จนกวาจะชดใชคาเสียหาย ๘ ลานบาท สุดทาย
หนวยงานรัฐตองแจงความดําเนินคดีกับเจาของที่ดินในขอหาครอบครองวัตถุอันตราย และใชอํานาจ
ตามพระราชบญัญตัวัิตถอัุนตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สัง่การใหเจาของทีด่นิยนิยอมนาํดนิปนเปอนออกมากาํจัด
    จากกรณีตวัอยางนี ้เหน็ไดวาเจาของกรรมสิทธิท์ีด่นิมกัใชสทิธขิองตนโดยมิไดเหน็แกสวนรวม
ที่ทางราชการตองการเขาไปในพื้นที่เพื่อขนสารพิษไปกําจัดใหถูกตองไมเปนภัยตอสาธารณะ หากเปน
กรณทีัว่ไปทีท่างราชการจะเขาไปสาํรวจความปนเปอนของพืน้ทีห่รอืตองการเขาไปในพืน้ทีข่องเอกชน
เพือ่ชะลางความปนเปอนสารพษิในดนิและนํา้ คงเปนเรือ่งทีท่าํไดยาก เพราะกอนเขาไปสาํรวจตรวจสอบ
โดยแนชัดคงยังไมสามารถใชกฎหมายบังคับเอาไดดังเชนกรณีนี้ได จะเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการที่รัฐ
จะนําเงินกองทุนฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นไปใชฟนฟูชะลางทําความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรมได
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๒)  แนวทางแกไขปญหาเจาหนาที่ไมมีอํานาจเขาไปในที่ดินเอกชนเพื่อชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
    กรณท่ีีพื้นท่ีปนเปอนนั้นอยูในที่ดนิท่ีเอกชนมกีรรมสทิธ์ิหรอืมีสทิธิครอบครอง มีปญหาในการ
ท่ีภาครฐัจะเขาไปในท่ีดนิของเอกชนนั้น ๆ  เพื่อชะลางดนิหรอืนํ้าปนเปอนหากเอกชนไมยินยอม จงึจําเปน
ตองมีกฎหมายรองรับใหอํานาจเจาหนาทีร่ัฐในการทําหนาทีดั่งกลาว เพราะสิทธิของบุคคลนั้น
รัฐธรรมนูญไดใหการคุมครองไว ปรากฏดังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ วา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแต
โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รฐัธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจาํเปน 
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนัน้มิได” นอกจากนีใ้นกรณีสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน รัฐธรรมนูญก็ไดมีขอบัญญัติใหความคุมครองไวเปนการเฉพาะดวย ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
    การที่รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปในที่ดินของเอกชนที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองหากไมไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง อาจเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง
    ฉะน้ัน การที่เจาหนาท่ีของรฐัเขาไปในที่ดนิของเอกชนเพื่อเจตนาจะทาํการสาํรวจการปนเปอน
สารพิษและเพื่อทําการชะลางสารพิษใหหมดไป หากไดกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ทั้งหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาทีเ่องอาจถูกฟองรองดําเนินคดีทางแพงเรียกใหชดใชคาเสียหายดังกลาว และหาก
ยังมิไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหเขาไปในพื้นที่เพื่อดําเนินการ ก็จะมี
ความเสีย่งตอการถูกแจงความรองทกุขและฟองรองดําเนินคดีในความผิดทางดานอาญาฐานบุกรุก
และทาํใหเสียทรพัยได เวนแตจะไดมกีฎหมายใหกระทาํได จึงจําเปนตองมกีฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ี
ของรัฐเขาไปในทีด่ินทีเ่อกชนมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองเพื ่อชะลางดินและนํ ้าปนเป อน
กากอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อใหรัฐสามารถนําเงินกองทุนฯ มาทําการชะลางดินและนํ้าปนเปอน
กากอุตสาหกรรม

๔. สรุปและขอเสนอแนะ
 ผูเขียนเห็นวาหากมีบทบัญญัติกฎหมายตามหลักการที่ผูเขียนเสนอขางตน กลาวคือ 
 ๑)  ใหมีกองทนุชะลางดนิและนํ้าปนเปอนกากอตุสาหกรรมที่กาํหนดวตัถปุระสงคใหนาํเงนิกองทนุ
ไปใชเพื่อการสาํรวจตรวจสอบความปนเปอนสารพษิในสิ่งแวดลอมและทาํการชะลางดินและน้ําปนเปอน
กากอุตสาหกรรมที่เปนสารพิษ
 ๒) ใหกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม ไดกําหนดแหลงทีม่าของเงนิกองทุน
ดังหลักการขางตน กลาวคือ
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีการตรากฎหมาย
กองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม

จุลนิติ

    ๒.๑) เงินประเดิมจากงบประมาณแผนดิน 
     ๒.๒) เงนิคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็จากผูประกอบการตาง ๆ  กลาวคอืโรงงานอตุสาหกรรมทีก่อใหเกดิ
กากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผูผลติและผูนาํเขาวตัถอุนัตรายจากตางประเทศมาจําหนายในประเทศ 
รวมทั้งผูประกอบการเหมืองแร
    ๒.๓) เงินที่ไดจากการดําเนินคดีผูกระทําความผิดกฎหมายกอใหเกิดการปนเปอนสารพิษ
ในสิ่งแวดลอม
 ๓)  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือมีหนาท่ีฟนฟูสภาพแวดลอม ซึ่งเปนภารกิจ
ของรฐั จะสามารถเขาไปในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครองเพือ่ทาํการชะลางดนิและนํา้
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ
    หากทําไดเชนนี้ ก็จะชวยใหดินและนํ้าในสิ่งแวดลอมสะอาดปลอดภัยดังเดิม เปนการคืน
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชนไดตามสิทธิดานสิ่งแวดลอมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
     ผูเขียนไดนําแนวทางหลักการของรางกฎหมายตามประเด็นตาง ๆ ขางตน หารือประชาชน
ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูพิพากษา เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เจาหนาทีอ่งคการบรหิารสวนทองถิน่ในพืน้ทีท่ีม่กีารลกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรม รวมทัง้ประชาชนผูไดรบั
ความเดือดรอนจากปญหาน้ํากินนํ้าใชปนเปอนสารพิษและปญหากล่ินสารเคมีกระทบตอสุขภาพ 
ในรปูแบบสอบถาม รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ ๖๑ ชดุ ผลการสาํรวจปรากฏวากวารอยละ ๘๓ ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเห็นดวยกับหลักการของรางกฎหมายที่เสนอขางตน จึงกลาวไดวาขอเสนอ
ในหลกัการใหมกีฎหมายบญัญตัเิรือ่งการจดัตัง้กองทนุ การกาํหนดแหลงทีม่าของกองทนุและการเรยีก
หรือฟองรองเรียกเงินจากผูกระทําความผิดเพื่อนําเงินมาใชคืนใหกับกองทุน รวมท้ังการมีกฎหมาย
ใหอาํนาจเจาหนาทีข่องรฐัเขาไปในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ชะลางดนิและนํา้
ปนเปอนนี้ ไดรับการยอมรับจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
    ผูเขียนเชื่อวาหากประเทศไทยมีกฎหมายตามหลักการที่นําเสนอขางตนแลว สภาพแวดลอม
ของไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นปญหาเรื่องดินและนํ้าปนเปอนสารพิษ จะไดรับการเยียวยาท่ีดีขึ้น 
ชวยใหรัฐสามารถคุมครองรักษาสิ่งแวดลอมไว เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิดานสิ่งแวดลอม กลาวคือ 
สิทธิในการไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมในการดํารงชีวิตอยูโดยมีสุขภาพดีและปลอดภัย
ไดดียิ่งขึ้น ตามภารกิจของรัฐและตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐
    ผูเขียนจึงใครเสนอใหหนวยงานรัฐที่เก่ียวของไดนําหลักการกฎหมายตามท่ีเสนอไวขางตน
ไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทําเปนรางกฎหมายที่สมบูรณ และดําเนินการเพื่อใหเปนกฎหมาย
ใชบังคับตอไป 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

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

 หากจะกลาวถึงผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อันเนื่องมาจาก “การมีกฎหมายเปนจํานวนมาก” ซึ่งทําใหผูทีเ่กี ่ยวของในการกําหนดนโยบาย
หนัมาใหความสําคญักบัเรื่องดังกลาวมากย่ิงขึ้นในชวงเวลาหลายปท่ีผานมานั้น จะเหน็ไดวาประเทศตาง ๆ  
ท่ัวโลก ไดนํามาตรการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมายมาใชอยางแพรหลาย ทั้งกับกฎหมายที่มีอยูแลว
และกฎหมายที่จะเสนอใหมีขึ้นใหม โดยมกีลไกท่ีสาํคญัคอื “การวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” 
(Regulatory Impact หรอื RIA)๒ ซึง่จะชวยใหผูท่ีเกีย่วของสามารถออกแบบ บงัคบัใช และปรบัปรงุ
กฎหมายโดยคาํนงึถงึผลกระทบทัง้ท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการรางกฎหมาย และทีเ่กดิขึน้แลวจากการบงัคบัใช
กฎหมาย
 โดยการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น เดิมจะใชในความหมายอยางแคบ กลาวคือ 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ทีก่ฎหมายแตละฉบับสรางขึ้นกับภาคธุรกิจ เพื่อประโยชน
ในการลดจํานวนกฎหมายที่สรางตนทุนเหลานั้นลง อันจะเปนผลดีตอภาคเอกชนและกระตุนใหเกิด
การแขงขัน แตเมือ่เวลาผานไปก็ไดใหคําจํากัดความและวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายใหมซึง่มีความหมายและขอบเขตทีก่วางขึน้กวาเดมิ กลาวคอื การวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายนั้นนอกจากจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะห “ตนทุน” ที่กฎหมายแตละฉบับ
สรางขึ้นดังกลาวแลว ยงัเปนเครื่องมอืในการวเิคราะห “ผลที่ไดรบั” จากกฎหมายอกีดวย ความหมาย
ดังกลาวนีส้ะทอนใหเห็นวาการมีกฎหมายเปนจํานวนมากนัน้มไิดหมายความวากฎหมายเหลานัน้ไมดี 
แตจําเปนตองมีการประเมินวากฎหมายแตละฉบับนั้นมีความสอดคลองกับเปาประสงคของนโยบาย
สาธารณะในภาพรวมหรือไม สวนวัตถุประสงคของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้น 

 ๑จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการสัมมนาเพื่อเผยแพร
ผลการศึกษา ในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact Analysis : RIA) 
ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองประชุมชั้น ๒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 ๒ในประเทศไทยเรียกกระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายดังกลาววา “การตรวจสอบความจําเปน
ในการตรากฎหมาย” หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA).

๑

การวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Analysis : RIA)
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จุลนิติ

นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันเหมือนเชนในอดีตแลว ยังมีวัตถุประสงค
เพือ่การตรวจสอบผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท่ีเกดิหรอือาจจะเกดิขึน้จากมาตรการหรอืกลไก
ที่กําหนดหรือจะกําหนดไวในกฎหมายอีกดวย 
 จากคาํจาํกดัความและวัตถปุระสงคของการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายท่ีกวางยิง่ขึน้
กวาเดิมดงักลาวไดสะทอนใหเหน็ถงึทศิทางในการปฏริปูกฎหมาย จาก “การมกีฎหมายจาํนวนนอย ๆ ”
(Deregulation) เปน “การมีกฎหมายที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู” (Better Regulation)๓ และกลายเปน
สวนสําคัญของกระบวนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจาก
การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนั้นจะทําใหมีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการออกกฎหมายอันเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําใหกระบวนการตัดสินใจในทางนโยบายเก่ียวกับ
กฎหมายวางอยูบนพื้นฐานของเหตุผลที่ชัดเจน และการตัดสินใจทางนโยบายในแตละเรื่องก็จะตอง
เปนไปอยางโปรงใสและรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
 ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับแนวคิด หลกัเกณฑ และแนวปฏิบตัใินการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) ของประเทศในกลุมองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรอื OECD๔ ซึง่เปนกลุมประเทศท่ีพฒันาแลว เปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีกาํลงัพัฒนา 
ทัง้นี ้เพือ่เปนขอมลูสําหรบัการคิดวิเคราะหและรวมกนัหาแนวทางในการนําหลกัการวิเคราะหผลกระทบ
ในการออกกฎหมายมาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงไดจัดการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” (Regulatory Impact 
Analysis : RIA) ขึน้ เมือ่วันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทีผ่านมา ซึง่การสมัมนาฯ ในครัง้นี ้ดร. เดอืนเดน 
นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดกลาวเปดงาน และนําเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในหัวขอดังกลาว
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ๓ปกรณ นิลประพันธ, “การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment)”, เอกสารเผยแพร 
www.lawdrafter.blogspot.com สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
 ๔องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD) มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สงเสริมการคาเสรี และใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
กําลังพัฒนา ปจจุบัน OECD ประกอบดวยสมาชิก ๓๔ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค 
เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี  
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ ๑ องคกร คือสหภาพยุโรป นอกจากนี้ OECD ยังรวมมือและมีขอตกลงตาง ๆ 
กับประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกกวา ๗๐ประเทศดวย (ที่มา : เว็บไซตศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th)).
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จุลนิติ

 ดร .  เด ือนเด น น ิคมบริรักษ  ผู  อํานวยการวิจัย
ดานการบรหิารจดัการระบบเศรษฐกจิ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) ไดแสดงความคิดเห็นวา การวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) 
หรอืเรยีกโดยยอวา “RIA” นัน้ ถอืเปนเครื่องมอืสาํคญัท่ีชวยให
มกีารพฒันากระบวนการตรากฎหมาย โดยจะเพิ่มความรบัผดิชอบ
ของหนวยงานของรัฐและปรับปรุงการมสี วนรวมของผู ท ี ่
มีสวนไดเสีย เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหมี
สาระสาํคญัครบถวนและไดรบัการยอมรบัจากทกุภาคสวนมากยิ่งขึ้น ทัง้นี ้ขั้นตอนในการทาํ RIA ดงักลาว
ตองดําเนินการ “กอน” ทีจ่ะมีการรางกฎหมายเพื่อประเมินหรือตรวจสอบความจําเปนและรูปแบบ
ในการกํากับดูแล เพราะหากทํา RIA “ภายหลัง” ที่มีการรางกฎหมายแลวก็จะไมกอใหเกิดประโยชน 
เน่ืองจากบคุคลภายนอกหรอืผูมีสวนไดเสยียอมจะไมมีสวนรวมในการพจิารณาเนื้อหาสาระของกฎหมาย
มาตั้งแตแรก ดังนัน้จึงไมสามารถปรับปรุงแกไขไดเทาทีค่วร และหนวยงานที่เสนอกฎหมายก็อาจจะ
มองการทํา RIA เปนศัตรูหรืออปุสรรค มใิชเครือ่งมือทีจ่ะชวยใหกฎหมายมีความครบถวนสมบูรณ 
หรอืไดรบัการยอมรบัมากย่ิงขึ้น ซึ่งในท่ีสดุกระบวนการในการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
หรือการทํา RIA ก็จะเปนเพียงเอกสารประกอบการเสนอรางกฎหมายที่หนวยงานราชการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดเทานั้น
 เมือ่พิจารณาหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
ของประเทศในกลุม OECD ซึ่งเปนกลุมประเทศที่พัฒนาแลวพบวา ประเทศในกลุม OECD นั้นจะมี
หลักเกณฑท่ีเรยีกวา “OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making” ซึ่งเปน
รายการคาํถามที่กาํหนดใหหนวยงานหรอืผูท่ีเก่ียวของตองตอบใหครบถวนกอนที่จะมกีารรางกฎหมาย 
ทั้งนี้ เพื่อประเมินหรือตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมายและประกอบการตัดสินใจในการใหรัฐ
เขาไปกาํกบัดแูล โดยรายการคาํถามดังกลาวจะเปนคาํถามปลายเปด (Open Questions) ประกอบดวย 
๑๐ ประการดังนี้
  (๑)  มีการอธิบายปญหาที่แทจริงที่ทําใหตองมีกฎหมายฉบับนั้นอยางชัดเจนแลวหรือไม
  (๒) การเขาแทรกแซงของภาครัฐเหมาะสมหรือไม
  (๓) การออกกฎหมายฉบับนั้นเปนวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม
  (๔) กฎหรือระเบียบที่จะออกมาใชบังคับนั้นสอดคลองกับกฎหมายอื่นหรือไม
  (๕) หนวยงานใดที่ควรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
  (๖) ประโยชนที่จะไดรับจากการออกกฎหมายฉบับนั้นเหมาะสมกับตนทุนหรือคุมคาหรือไม
  (๗) มีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมอยางโปรงใสและชัดเจนหรือไม
  (๘) เนื้อหาสาระของกฎหมายมีความชัดเจนและเขาใจงายหรือไม
  (๙) ผูที่มีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนั้นหรือไม
 (๑๐) มีมาตรการหรอืขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายนั้นใหประสบความสําเร็จอยางไร

ั้ ี้ ั้ ใ ํ ั 
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จุลนิติ

 หลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA ของประเทศในกลุม 
OECD ดังกลาวจะนํามาใชกับกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้ง
กฎเกณฑตาง ๆ อาทิ จรรยาบรรณ คําแนะนํา ขอสังเกต แผนการหรือขอตกลงระหวางภาครัฐ
กบัภาคเอกชนในเร่ืองทีม่คีวามสําคญัหรอืสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สงัคม หรอืสทิธขิองบุคคลดวย 
แตโครงสราง รายละเอียด และวิธกีารประเมินผลกระทบน้ันอาจจะกําหนดเน้ือหาใหมคีวามแตกตางกันได
สําหรับกฎหมายที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตางกัน 
 นอกจากนี ้กระบวนการในการทาํ RIA ของประเทศในกลุม OECD จะใหความสาํคญักบักระบวนการ
ที่มี “ความโปรงใส” เชน ตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ และตองเปดเผย
รายงานผลการประเมินอยางแพรหลายผานทางเว็บไซด เปนตน และกําหนดใหมี “หนวยงานกลาง” 
เพือ่ทาํหนาทีใ่นการตรวจสอบคณุภาพของรายงานและปองกนัมใิหมกีารบดิเบอืนขอมลูทีท่างหนวยงาน
ที่เสนอกฎหมายไดจัดทําขึ้นดวย
 อยางไรก็ดี ประเทศตาง ๆ อาจจะนําเคร่ืองมืออื่น ๆ มาใชเปนกลไกในการพัฒนากฎหมาย
เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทํา RIA ดังกลาวก็ได เชน ประเทศสิงคโปร แมจะไมมี
กระบวนการทํา RIA แตก็มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะในการตรากฎหมาย ประเทศ
เม็กซิโกและประเทศเวียดนามซึ่งมีการทํา RIA แลว แตก็นํา Law Review ซึ่งเปนการพิจารณา
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายท่ีไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติหรือไมเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันมาใชควบคูดวย และประเทศเกาหลีใต ซึ่งนอกจากจะมีการนํา RIA และ Law 
Review มาใชแลวยังมกีารกําหนดใหกฎหมายแตละฉบับมอีายุในการใชบงัคบั (Sunset Clause) อกีดวย 
 ทั้งนี้ เพื่อเปนการประเมินคุณภาพของกระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
หรือการทํา RIA วามีประสิทธิภาพหรือไม ประเทศในกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 
หรือ APEC๕ จึงมีหลักเกณฑในการประเมินคุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบ” (Good 
Regulatory Practice in APEC - Baseline Study) ซึ่งประกอบดวยขอพิจารณา ๓ ประการคือ
 (๑)  มีเปาหมายในการนํา RIA มาใชอยางชัดเจนหรือไม
 (๒)  มีความสมบูรณของรายงานการทํา RIA มากนอยเพียงใด
 (๓)  มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของการทํา RIA หรือไม
 โดยเม่ือนาํขอพจิารณาในการประเมินคณุภาพของการทํา RIA ดงักลาวมาพิจารณาศึกษาจะพบวา 
การทาํ RIA ของประเทศทีก่าํลังพฒันาจะมคีณุภาพคอนขางตํา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว 
ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัเกีย่วกบัการขาดขอมลูและผูเชีย่วชาญในการจัดทาํ RIA 
การขาดความตระหนักในความสําคัญของการทํา RIA และขาดกระบวนการในการกําหนดนโยบาย

 ๕ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เปนกลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟก ประกอบดวยสมาชิกทัง้สิน้ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ (๑๙ ประเทศ
และ ๒ เขตเศรษฐกิจ) ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน บรูไน แคนาดา ชิลี ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม (ที่มา : เว็บไซตกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ (www.dtn.go.th))
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จุลนิติ

หรือการตรากฎหมายที่ใหความสําคัญแกขอมูลเชิงประจักษ รวมทัง้ขาดการมีสวนรวมของผูทีม่ีสวน
เกี่ยวของ ตัวอยางเชน โครงการนํารองในประเทศแอฟริกาตะวันออก ของสํานักงานเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (Department for International Development หรือ DFID ) ของประเทศอังกฤษ 
ทีไ่มประสบความสําเร็จในการทํา RIA เทาที่ควร ทัง้นี้เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจาก
มีปญหาอืน่ทีเ่รงดวนยิง่กวา และการทํา RIA นั้นมิไดเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
หรอืเปนนโยบายที่สําคญัของรฐับาล รวมทั้งขาดกระบวนการในการตรากฎหมายท่ีด ีและไมมีแรงจงูใจ
ในการจัดทํารายงาน RIA เพราะรัฐบาลมักจะตัดสินใจตามดุลพินิจมากกวาการพิจารณาจากขอมูล 
 ดังนั้น หากประเทศตาง ๆ จะนํา RIA มาใชอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
 ประการแรก   ตองมีเปาหมายในการนํา RIA มาใช โดยรัฐบาลตองเปนผูกําหนดอยางชัดเจน
 ประการที่ ๒   ตองกําหนดใหการทํา RIA เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
 ประการที่ ๓   ตองมีการประสานงานและรวมมือกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
        ภาคธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
 ประการสุดทาย  ตองมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบคณุภาพของการทํา RIA โดยไดรบั
        การสนับสนุนจากรัฐบาล

 สําหรบัข้ันตอนและวธิกีารในการประเมนิตนทุนและผลประโยชนในการตรากฎหมายนัน้ ลาํดบัแรก 
“ตองกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน” เสียกอน โดยพิจารณาประเมินเฉพาะ
เรื่องที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือทีเ่กี่ยวของกับนโยบายที่สําคัญเทานั้น เชน 
การเลิกจางงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได หรอืการทุจรติคอรรปัชนั เปนตน และตอง
กาํหนดกลุมเปาหมายในการประเมนิ โดยเลอืกจากกลุมท่ีไดรบัผลกระทบซ่ึงอาจจะพจิารณาจากจาํนวน 
ความรนุแรง สภาพปญหา หรอืระยะเวลาที่ไดรบัผลกระทบกไ็ด จากน้ันจงึ “เลอืกวิธกีารท่ีเหมาะสม” 
ตามขีดความสามารถของผูปฏิบัติและความพรอมของขอมูล ซึ่งโดยทั่วไปมี ๓ วิธี ไดแก
 วิธีที่ ๑ Benef it-Cost Analysis (BCA) เปนวิธีการพื้นฐานในการคํานวณผลประโยชนและ
ตนทุนในเชิงปริมาณในรูปของตัวเงิน และนํามาเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาตาง ๆ ได
 วิธีที่ ๒ Cost-effectiveness Analysis (CEA) เปนวิธีทีเ่หมาะสมสําหรับหนวยงานที่มี
งบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยางจํากัด โดยวิธีการ CEA นี้เปนการประเมินเฉพาะ
ในสวนของตนทุนในการตรากฎหมายและตนทุนของทางเลือกอื่น ๆ เทานั้น
 วิธีที่ ๓ Multi-criteria Analysis (MCA) เปนการวิเคราะหทีเ่กี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของนโยบาย เพื่อนํามากําหนดปจจัยที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคเหลานั้น

 อนึ่ง สําหรับ “ประเทศไทย” เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาไดมีการวิเคราะหผลกระทบในการ
ออกกฎหมายหรอืการทาํ RIA เชนกัน นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การเสนอเรื่องตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๓๑ ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดยระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวย
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหม
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จุลนิติ

หรือเสนอแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาน้ัน สวนราชการ
เจาของเร่ืองตองจัดทําบันทึกวิเคราะหสรุปและเอกสารประกอบการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตามจํานวนที่กําหนด

 โดย “บันทึกวิเคราะหสรุป” ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือเสนอขอแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
 (๒)  ความเกี่ยวของกับการใชกฎหมาย โดยสวนราชการตาง ๆ ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
ตองระบุดวยวาไดมีการหารือสวนราชการตาง ๆ นั้นแลวหรือไม พรอมดวยเหตุผล
 (๓)  การขอขอมูลหรือความเห็นจากสวนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
 (๔)  ประเด็นปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาที่ตองการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วินิจฉัย
 (๕)  หลักการในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สวนราชการเจาของเรื่องเห็นวาควรจะมีอยูในรางกฎหมาย

 สวน “เอกสารประกอบการพิจารณา” ไดแกเอกสารดังตอไปนี้
 (๑)  ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด
   (ก) ถาเปนการยกรางกฎหมายข้ึนใหมท้ังฉบับ ใหจัดทํารางกฎหมายท่ีจะเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และสรุปสาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวเปนขอ ๆ พรอมทั้งเหตุผล
และความจําเปน
        (ข)  ถาเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทําสรุปหลักการ
ในประเด็นสาํคญัทีเ่หน็วาควรจะมีอยูในรางกฎหมายดังกลาวโดยแยกเปนขอ ๆ  และจะตองมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายในเรื่องนั้นได พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
 (๒)  ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือบทบัญญัติอื่น
   (ก)  ถาเปนการยกรางขึน้ใหมทัง้ฉบบั ใหจดัทาํรางกฎหมายและเอกสารเชนเดยีวกับขอ (๑) (ก)
   (ข)  ถาเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ใหจัดทํารางกฎหมายและ
เอกสารเชนเดียวกับขอ (๑) (ก) และจัดทําบัญชีเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันกับรางกฎหมายท่ีแกไขใหม โดยระบุถึงความแตกตางของสาระสําคัญ พรอมท้ังเหตุผล
ที่ขอแกไข
 (๓)  ในกรณีที่ตองมีเอกสารแนบทาย เชน แผนที่ แผนผัง บัญชีรายชื่อ ใหมีคํารับรองของ
สวนราชการเจาของเรื่องและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของวาไดมีการหารือและตรวจสอบรวมกันแลว
 (๔)  ในกรณีที่เปนการเสนอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหรือภาษีอากรตาง ๆ ใหจัดทําตาราง
เปรียบเทียบอัตราที่ใชอยูในปจจุบันกับอัตราที่เสนอใหม
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 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
แนวทาง การพิจารณากอนการเสนอรางกฎหมาย โดยกําหนดขอพิจารณาไวดังนี้
 (๑)  หากไมมกีฎหมายฉบบันัน้จะสงผลกระทบในประการใดบาง และนอกจากการตรากฎหมาย
แลวยังมีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม (Baseline Scenario)
 (๒)  กฎหมายท่ีจะตราน้ันมีการสรางขั้นตอนขึ้นใหมหรอืไม และสามารถลดขั้นตอนน้ันไดหรอืไม
 (๓)  มีการกําหนดมาตรการเรื่องการขออนุญาตหรือไม สามารถเปลี่ยนเปนการกํากับดูแลหรือ
ตรวจสอบภายหลังไดหรือไม
 (๔)  มีการกําหนดหลักเกณฑในการอนุญาตที่ชัดเจนหรือไม

 นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย” ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานของรัฐหรือของเอกชน เพื่อทําหนาทีเ่สนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณของประเทศหรือกฎหมายที่จํากัดเสรภีาพในรางกาย ทรัพยสินหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร หรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ
ของบุคคลโดยไมจําเปนหรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือการบริหารราชการ
 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีคําสั่งสาํนักนายกรฐัมนตรี แตงตั้ง “คณะกรรมการปรบัปรงุกฎหมาย
เพือ่การพัฒนาประเทศ”๖ โดยมีหนาทีใ่นการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อเสนอใหยกเลิกหรือปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมและทันสมัย หรอืดาํเนินการยกรางขึ้นใหม รวมท้ังเสนอแนะมาตรการบงัคบัใชกฎหมายสาํคัญ
ท่ีมีผลกระทบตอการพฒันาประเทศในทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง ซึง่ผลงานทีส่าํคัญ
ของคณะกรรมการชุดนีค้ือ การยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
เปนจาํนวนทั้งส้ิน ๔๗ ฉบับ และการกําหนด “หลกัเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย 
(Checklist) ๑๐ ประการ” ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอ
ใหมีกฎหมาย ยกรางกฎหมาย และพิจารณากฎหมายตองตอบคําถามตามที่กําหนดไว
 จากขอมูลความเปนมาของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรือการทํา RIA 
ในประเทศไทยดังกลาว แมจะชี้ใหเห็นไดวาประเทศไทยมีกระบวนการทํา RIA มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ 
แลวกต็าม แตเม่ือพจิารณาผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผานมาพบวา การตรวจสอบความจาํเปน
ในการรางกฎหมายของประเทศไทยนั้น ยังไมคลอบคลมุถงึกฎหมายในลาํดบัรอง และรางพระราชบญัญตัิ
ทีเ่สนอโดยประชาชนที่ไมผานคณะรัฐมนตรีดวย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปน

 ๖คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑
เปนประธานกรรมการ ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยและไมสามารถ
ปรับใชไดกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและสงเสริมตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการปกครอง.

35-45-MAC6.indd  41 1/8/57  09:35

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗๔๒

การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)

จุลนิติ

ในการตรากฎหมายซ่ึงมีรูปแบบเปนคําถามปลายเปดน้ันทําใหไมมีมาตรฐานในการจัดทํารายงาน 
และแมจะมคีูมอืตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย แตคูมอืน้ันกม็รีายละเอยีดไมเพยีงพอ ตลอดจน
การประเมนิคณุภาพของการจดัทาํ RIA ของประเทศไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกับหลกัเกณฑในการประเมนิ
คุณภาพของกระบวนการออกกฎและระเบียบของประเทศในกลุมเอเปคแลวก็พบวา ประเทศไทย
ไมไดอธิบายสภาพปญหาที่ตองการจะแกไขในเชิงลึกอยางชัดเจน ไมมีการวิเคราะหหรือนําเสนอ
ทางเลือกอ่ืนในการแกไขปญหา และไมมีการประเมินหรือวิเคราะหผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ
อยางสมเหตุสมผล (Cost-Benef it Analysis) รวมท้ังไมมีการอธิบายถึงกระบวนการในการรับฟง
ความคิดเห็นจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางละเอียดดวย
 ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยแมจะมีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมามากกวา
สองทศวรรษแลวก็ตาม แตก็ยังไมไดมีการทบทวนกฎหมายครั้งใหญเหมือนดังเชนประเทศเกาหลีใต 
เวียดนาม และเม็กซิโก ที่มีการยกเลิกกฎหมายเปนจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ฉบับ และประเทศไทยแมจะมี
หลกัเกณฑในการจดัทาํ RIA ทีเ่ปนมาตรฐานสากล แตคณุภาพของรายงานทีจ่ดัทําขึน้จรงิในทางปฏบิตัิ
นั้นยังไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปญหาและอุปสรรคในประการตาง ๆ 
ดังตอไปนี้
 ประการแรก  การจัดทํารายงาน RIA ของประเทศไทยมีเฉพาะในขั้นตอนท่ีมีรางกฎหมาย
ออกมาแลวเทานัน้ และหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของมองวาการจดัทาํรายงาน RIA เปนอปุสรรคท่ีทาํให
การตรากฎหมายน้ันลาชา รวมท้ังการทํารายงาน RIA ของประเทศไทยก็มีลักษณะเปนการกากบาท 
(tick the box) ซึ่งเปนเพียงการถามวาไดทําแลวหรือไม
 ประการที่ ๒  การจดัทาํรายงาน RIA ของกฎหมายในประเทศไทย ยงัจาํกดัเฉพาะกฎหมายทีเ่ปน
ลาํดับของพระราชบัญญตัเิทานัน้ ในขณะท่ีตางประเทศจะเนนกฎหมายลําดบัรองและมาตรการของรัฐ
ที่ไมใชกฎหมาย และในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหลักซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติที่มี
เนื้อหาสาระคอนขางกวาง ทําใหไมสามารถประเมินผลไดผลเสียอยางเปนรูปธรรมได
 ประการที่ ๓  ประเทศไทยยังขาด “คูมือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย” ซึ่งกําหนด
รายละเอียดและวิธีการในการจัดทํารายงานการประเมินที่เปนมาตรฐานกลาง
 ประการที่ ๔  กระบวนการในการจดัทาํรายงาน RIA ของประเทศไทย ยงัขาดกระบวนการรบัฟง
ความคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยีและของสาธารณชน และยงัไมมกีฎหมายวาดวยการรบัฟงความคดิเหน็
สาธารณะที่กําหนดกรอบวิธีการในการจัดทําความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
 ประการที่ ๕  ประเทศไทยยังขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของรายงาน
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย

๕๗

ทําความคิดเห็นท่ีมีประสิทธิภาพ
ดหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของรา
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จุลนิติ

 ดังนั้น เพือ่เปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะหและเปนแนวทางในการนําหลักการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือการทํา RIA มาใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม จึงมี
ขอเสนอแนะในประการตาง ๆ ดังนี้
 ประการแรก  เกี่ยวกบัระยะเวลาหรอืวธิกีารนาํ RIA มาใชอยางเหมาะสม (Right Timing/Design) 
 โดยตองกาํหนดใหการทาํ RIA เปนสวนหนึ่งของนโยบายที่ตองปฏริปู และตองมเีปาหมายในการนาํ 
RIA มาใชอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งมีระบบจูงใจใหแกหนวยงานราชการดวย

 ประการที่ ๒  เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการทํา RIA ที่ถูกตอง (Right Method) 
 โดยขั้นตอนแรกตองกําหนด “ขอบเขตของกฎหมาย” ที่จะประเมินวาเปนกฎหมายประเภทใด 
เนือ่งจากปจจุบันมีการประเมินเฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น ดังนั้น จึงควรขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมถึงกฎหมายประเภทที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม รางกฎหมายที่เสนอ
โดยภาคประชาชน และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้งกฎระเบียบของหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดวย
 เมือ่กําหนดขอบเขตของกฎหมายที่จะประเมินแลว ขั้นตอนลําดับตอไปควรเปน “การกําหนด
ระยะเวลา” ในการประเมินซึ ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นจากผู ทีม่ีสวนไดเสียหรือทีเ่กี ่ยวของ 
โดยควรกําหนดใหมีการดําเนินการรวมจํานวน ๓ ครั้งดังนี้
 ครั้งที่ ๑  เปนการรบัฟงความคดิเหน็ “กอนการยกรางกฎหมาย” เพื่อเปนการตรวจสอบความจาํเปน
     ในการรางกฎหมาย
 ครั้งที่ ๒ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมือ่มีการยกรางกฎหมายแลว” เพื่อประเมินผลกระทบ
     ของกฎหมาย และทางเลือกอื่น ๆ
 ครั้งที่ ๓ เปนการรับฟงความคิดเห็น “เมือ่มีการปรับปรุงรางกฎหมายแลว” เพือ่พิจารณา
     รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ของกฎหมาย

 ขั้นตอนการทาํ RIA ลําดับสุดทายคอื ตองกาํหนด “เนื้อหาสาระของการประเมิน” และ “หลักการ
ในการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชน” โดยรูปแบบของเนื้อหาสาระที่จะทําการประเมินหรือ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายนัน้ ควรกําหนดกรอบหรือเปาหมายในการประเมินใหชัดเจน
โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องทีม่ีความสําคัญ ทั้งนี้ วิธีการในการประเมินควรดําเนินการในรูปแบบของ
แบบฟอรมมาตรฐาน (Spreadsheet) แทนคําถามแบบปลายเปดที่เปนการกากบาท (tick the box) 
และควรเนนการประเมินในเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นเปนหลัก 
สวนหลักการในการรบัฟงความคดิเหน็ของสาธารณชน สามารถนําหลกัการของประเทศในกลุม OECD 
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติก็ได ซึ่งประกอบดวยหลักการดังตอไปนี้
 (๑)  การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนในการจัดทํากฎหมายนั้นตองเปนขอบังคับ โดยไมมี
ขอยกเวนและไมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานราชการใด ๆ 
 (๒)  ตองดําเนินการกอนที่จะมีการยกรางกฎหมาย
 (๓)  ตองมีแนวทางในการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในรูปแบบของ “คูมือ”
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 (๔)  ประชาชนทุกคนตองสามารถเขารวมได
 (๕)  ขอมูลที่ไดรับจากเวทีการแสดงความคิดเห็นตองมีการบันทึกไวและเผยแพรแกสาธารณชน
ทางเว็บไซต
 (๖)  หนวยงานที่เสนอกฎหมายตองตอบขอคิดเห็นที่ไดรับเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
 (๗)  ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับตองบันทึกไวในรายงาน RIA ดวย
 (๘)  มหีนวยงานกลางท่ีตรวจสอบคุณภาพของการรับฟงความคิดเหน็ของหนวยงานราชการตาง ๆ

 ทั้งนี้ ควรมีการรางระเบียบวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะที่มีบทบัญญัติที่สอดคลอง
กบัหลกัการทีเ่ปนมาตรฐานสากลดงักลาว รวมทัง้ปรบัปรงุพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพ่ิมเตมิบทบญัญตัวิาดวย “การออกกฎ” (Rule Making) ของหนวยงานราชการดวย และ

 ประการสุดทาย เกี่ยวกับองคกรในการตรวจสอบการทํา RIA (Right Institution) 
 เพือ่ใหคณุภาพของการทํา RIA เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ควรม ี“หนวยงานกลาง” ทีร่บัผดิชอบ
ในการสงเสรมิ ตดิตาม และตรวจสอบการประเมนิหรอืวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายโดยเฉพาะ
ซึ่งหนวยงานดังกลาวตองมีความเปนอิสระจากฝายการเมือง และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทํา RIA 
รวมทั้งตองมีการประสานงานอยางใกลชิดกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเปนอยางยิ่งดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการทีผู่เขยีนไดมโีอกาสเขารวมการสมัมนาทางวชิาการในครัง้นีน้ัน้ 
ผูเขียนมคีวามเหน็วา “กฎหมายท่ีด”ี ในทีน่ีน้ัน้ ยอมหมายถงึ กฎหมายทีม่ทีัง้ประสทิธภิาพ (Effective) 
และประสทิธิผล (Efficient) โดยกฎหมายทีม่ ี“ประสทิธภิาพ” คอืกฎหมายนัน้สามารถบรรลเุปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางสมบูรณ สวนกฎหมายท่ีมี “ประสิทธิผล” คือกฎหมายน้ันสามารถ
บรรลเุปาหมายและวตัถปุระสงคทีว่างไวไดอยางสมบรูณโดยสรางตนทนุนอยทีส่ดุ ทัง้ตนทนุในการตรา 
และการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน๗ ซึ่งองคประกอบ
ของกฎหมายที่ดีทั้งสองประการดังกลาวจําเปนตองมีการวิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
อยางเปนระบบ เพือ่ประเมินตนทนุและผลท่ีไดรบัจากกฎหมายน้ัน รวมท้ังรายงานใหผูมอีาํนาจตัดสินใจ
ไดทราบถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการหรือกลไกที่กําหนดไวในกฎหมายดวย
 “การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย” หรอื “RIA” ของแตละประเทศกใ็หความหมายไว
แตกตางกนั โดยเฉพาะคําจาํกดัความของคําวา “กฎหมาย” นัน้ บางประเทศก็ใหหมายถงึกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัตเิทานั้น และอธิบายความหมายของการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายวาเปน
เครือ่งมอืทีใ่หขอมลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ หรอืเปนการประเมนิผลกระทบดานตนทนุ ผลทีจ่ะไดรบั 
และความเสี่ยงของนโยบายที่เปนทางเลือก ในขณะที่ประเทศในกลุม OECD ไดอธิบายความหมาย
ของการออกกฎหมายไวอยางกวางขวางวาหมายถึง “การท่ีรฐับาลออกขอกาํหนดตาง ๆ เพือ่ใชบงัคับกับ
ผูประกอบการและประชาชน” ดังนั้น การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายของประเทศ
ในกลุม OECD จึงใชบังคับกับบรรดามาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอประชาชนดวย 
และเปนเครื่องมือในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะนอกเหนือจากการเปนเครื่องมือที่ใชประกอบ
การตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมที่สุดดวย

 ๗ปกรณ นิลประพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๓.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “กฎหมาย” ถือเปนขอกําหนดหรือขอบังคับที่ตราขึ้น
เพื่อใชบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะมีผลทําใหไดรับผลรายหรือ
ถูกลงโทษได โดยผลดังกลาวเมื่อมีกฎหมายมากขึ้นเทาใด บุคคลยอมถูกบังคับใหตองปฏิบัติหรือ
งดเวนการปฏบิติัอันมผีลเปนการรดิรอนหรอืจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพมากยิ่งขึ้นเทานั้น ในขณะเดยีวกนั
การท่ีสังคมหน่ึงจะอยูรวมกนัไดอยางสงบสขุ มีความเปนระเบยีบเรยีบรอย ไมเกิดการเอารดัเอาเปรยีบ 
ยอมจําเปนตองมีกฎเกณฑท่ีชัดเจนแนนอนและเปนธรรม หากผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามกฎเกณฑนั้น 
สมควรทีจ่ะไดรับโทษตามความหนักเบาแหงการกระทํา ดังนั้น เมือ่มีความจําเปนตองออกกฎเกณฑ
และมีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การพิจารณาออกกฎเกณฑหรือตรากฎหมาย
จึงสมควรกระทําเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงไมได เพื่อไมใหสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตองถูกกระทบโดยไมสมควร 
 อีกประการหนึ่งคอื เน่ืองจากปจจุบนัมีการแขงขนักันอยางสงู ดงัน้ัน การกระทาํใด ๆ  โดยภาครฐั
อาจจะเปนอปุสรรคตอการแขงขันได ดวยเหตุนี้ จึงมคีวามพยายามที่จะลดภารกิจของรัฐใหนอยลง 
แตกฎหมายที่ตราขึ ้นใชบังคับใหมกลับกลายเปนสาเหตุหนึ่งในการขยายหรือเพิ ่มภารกิจของรัฐ
และสรางขั้นตอนในการปฏิบัติงานจนเปนอุปสรรคตอการแขงขัน รวมทั้งเปนชองทางใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้น
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประเทศทั้งหลายที่พฒันาแลว เชน ประเทศในกลุม OECD และประเทศ
ในกลุมประชาคมยุโรป จึงมีความระมัดระวังในการตรากฎหมายเปนอยางมาก โดยแตละประเทศ
ไดวางหลักเกณฑในเชิงคําถามเพื่อตรวจสอบมิใหมีการตรากฎหมายโดยไมมีความจําเปนหรือ
ไมคุมคา โดยหนวยงานที่เก่ียวของกบัการเสนอใหมกีฎหมาย การยกรางกฎหมาย และการพจิารณา
กฎหมาย จะตองตอบคําถามตาง ๆ ตามที่กําหนดไว เพือ่แสดงใหเห็นวามีความจําเปนจะตองมี
กฎหมายใหมอยางแทจรงิ และกฎหมายนั้นจะคุมคากบัการท่ีบคุคลจะตองถกูจํากดัสทิธแิละเสรภีาพ 
ทัง้ยังตองกําหนดเปาหมายและวตัถุประสงคในการดาํเนินการใหชัดเจน เพือ่เปนการระมัดระวัง
มิใหมีการขยายภารกิจของรัฐหรือกอใหเกิดความซํ้าซอนของงานอีกดวย
 ดังนั้น นอกเหนือจาก “หลักเกณฑตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) 
๑๐ ประการ” ท่ีประเทศไทยใชเปนแนวทางในการเสนอใหมกีารตรากฎหมายซึ่งใชบงัคบัอยูในปจจบุนัแลว 
การนําขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวทางในการนาํหลกัเกณฑการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(RIA) ของประเทศในกลุม OECD และประเทศตาง ๆ ทีพ่ัฒนาแลวทีท่างผูจัดการสัมมนาไดศึกษา
วิจัยมาใชเปนแนวทางเพื ่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรากฎหมาย
ในประเทศไทยใหดย่ิีงขึ้นกวาเดมิ ยอมจะชวยใหการเสนอกฎหมายน้ันเปนไปเฉพาะกรณท่ีีมคีวามจาํเปน
อยางแทจริง รอบคอบ และกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยทีสุ่ด รวมทัง้จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวของระบบราชการโดยกําหนดภารกิจของรัฐใหเหลือเทาที่จําเปน 
อันจะชวยลดปญหาอุปสรรคและความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานที่จะเปนการจํากัดขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับสังคมโลกในปจจุบันลงอีกดวย. 
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คําคม

จุลนิติ๔๖

The unexamined life is not worth living.

Socrates
Apology (Plato)

ชีวิตที่ไมมีการตรวจสอบ  ไมมีคุณคาพอที่จะมีชีวิตอยู.
ในหนังสือ Apology โดยเพลโต
โสกราตีส (๔๖๙-๓๙๙ กอน ค.ศ.) 

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๓๑, วิทยากร  เชียงกูล)
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  

(ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันศุกรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดรับ
การบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป) 
เปนเรื่องดวน เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

   ๒. รางพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจบตัรเครดติ พ.ศ. ....  เสนอโดยนางสาวปารชิาต ิ
ชาลีเครือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ 
๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   ๓. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....  เสนอโดยนายอรรถวิชช 
สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมือ่วันอังคารที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ โดยทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบ
ใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป และไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

รางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 

47-54-MAC6.indd  47 1/8/57  09:39

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗๔๘

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 

จุลนิติ

บัตรเครดิต พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ พรอมกันไป โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจาก
วันที่สภาผูแทนราษฎรรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

  เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมือ่วนัจนัทรที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๖ และไดบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎรชดุท่ี ๒๔
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แตโดยเหตุที่ปรากฏวาได
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุให
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวของสภาผูแทนราษฎร

ข. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... 

หลักการ
    ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

เหตุผล
    โดยท่ีในปจจุบันการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผูประกอบธุรกิจสองประเภทคือ 
ผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใชสถาบันการเงิน
ซึ่งการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกรณีที่เปนสถาบันการเงินเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน สวนกรณีที่ เปนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใชสถาบันการเงินเปนไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําใหการกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน 
ประกอบกับในปจจบุนัมกีารใชบตัรเครดิตกนัอยางแพรหลาย แตยงัไมมมีาตรการในการคุมครองผูบรโิภค
เก่ียวกับการใชบัตรเครดิตไวเปนการเฉพาะ รวมทั้งยังไมมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับสงขอมูล
ธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการใชบัตรเครดิตที่ออกและใชจายภายใน
ประเทศ สมควรกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไวเปนการเฉพาะ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “บตัรเครดิต” หมายความวา บตัรอิเลก็ทรอนิกสทีผู่ประกอบธรุกิจบตัรเครดติ ออกให

แกผูถือบัตรเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ คาใชจายอื่นใด หรือทําธุรกรรมทางการเงินตามที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยประกาศกําหนดแทนการชําระดวยเงินสด หรือเพือ่ใชถอนเงิน และผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตจะเรียกใหผูถือบัตรชําระเงินคืนในภายหลัง 

   “ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีไ่ดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้  

   “ผู ใหบริการแกผูรับบัตร” หมายความวา ผู ท ีท่ ําหนาทีใ่หบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยทดรองจายเงินชําระคาสินคาหรือคาบริการแกผู รับบัตรและจะเรียกให
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตชําระเงินคืนในภายหลัง

   “สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ และสถาบนัการเงนิของรฐัท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด 

   “ผูถือบัตร” หมายความวา บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเครดิตของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตและผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยินยอมออกบัตรเครดิตให 

   “ผูรับบัตร” หมายความวา ผูประกอบกิจการขายสนิคาหรือใหบริการซึ่งมีสัญญากับ
ผูใหบริการแกผูรับบัตรวาจะรับชําระราคาสินคาหรือคาบริการดวยบัตรเครดิต 

   “พนักงานเจาหนาที ่” หมายความวา ผู ซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

   “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓)
  ๒) พระราชบญัญัตน้ีิมิใหใชบงัคบัแกผูท่ีออกบตัรที่มลีกัษณะเดยีวกับบตัรเครดติใหแกผูอื่น

เพื่อชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาใชจายอื่นใดอันเปนธุรกิจของตนเอง (รางมาตรา ๔) 
  ๓) ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (รางมาตรา ๕)
  ๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงต้ังหรือมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

    ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(รางมาตรา ๖)

  ๕) การจัดต้ังและการขออนญุาตประกอบธรุกจิบตัรเครดติและการใหบรกิารแกผูรบับตัร
(หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๐)

    ๕.๑) การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทําได้ต่อเมือ่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
จะต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนญุาต และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรฐัมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๗)  
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    ๕.๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ 
ดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

   (๑)  เปน็บคุคลลม้ละลายหรอืพน้จากการเปน็บคุคลลม้ละลายมาแลว้ไมถ่งึ ๕ ปี
   (๒) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทํา

โดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
   (๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบ

ธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

   (๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(รางมาตรา ๘)

    ๕.๓) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองแจงการเปดสํานักงานใหญ
หรอืสาํนกังานสาขาแกธนาคารแหงประเทศไทยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วนักอนเปดทาํการ (ราง
มาตรา ๙) 

    ๕.๔) การใหบริการแกผูรับบัตรจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด โดยผูยืน่คาํขอรบัอนญุาต
ใหบริการแกผูรับบัตรจะตองเปนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(รางมาตรา ๑๐) 

  ๖) การประกอบธรุกจิบตัรเครดติและการใหบรกิารแกผูรบับตัร (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑ 
ถึงรางมาตรา ๑๖) 

     ๖.๑) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกบัตรเครดิตใหแกผูใดโดยที่ผูนั้นมิได
มีคําขอ เวนแตเปนการออกบัตรใหมแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๑) 

     ๖.๒) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตองจัดทําบัญชีและรายงานผลการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๒) 

     ๖.๓) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระทําการ ดังตอไปนี้ 
        (๑)  ลดทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
        (๒) หยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยไมไดรับอนุญาต

(รางมาตรา ๑๓)                                                                                                                                    
     ๖.๔) การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

การตั้งตัวแทน การใชบริการจากบุคคลภายนอก การออกบัตรเครดิต การกําหนดประเภทบัตรเครดิต 
การเปดเผยเงื่อนไขในสัญญาบัตรเครดิต การกําหนดวงเงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ย คาธรรมเนียม 
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คาปรับและคาใชจายอื่นใด การยกเลิกการใชบัตรเครดิต การบังคับชําระหนี้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
(รางมาตรา ๑๔) 

      ๖.๕) ในกรณีทีธุ่รกรรมเกิดจากการใชบัตรเครดิตทีอ่อกและใชจายภายในประเทศ
ใหผูใหบริการแกผูรับบัตรทําการรับสงขอมูลธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต
ของผูถอืบตัรไปยงัผูประกอบธรุกจิบตัรเครดติซึ่งออกบตัรเครดตินั้น ผานศนูยกลางหรอืจดุเชื่อมตอรบัสง
ขอมูลรายงานการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนกิสท่ีจดัตั้งและดาํเนนิการภายในประเทศ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (รางมาตรา ๑๕)

     ๖.๖)  การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกผูรับบัตร การกําหนดเงื่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของผูรับบัตร เชน การแสดงเครื่องหมายการยอมรับการใชบัตรเครดิต การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิต การเพิ่มราคาสินคาหรือคาบริการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช
บัตรเครดติ หรอืกรณอ่ืีนใดที่เกี่ยวกับการใหบรกิารแกผูรบับตัร ใหเปนไปตามหลกัเกณฑท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๖) 

  ๗) การกาํกบัดูแลการประกอบธรุกจิบตัรเครดิตและการใหบรกิารแกผูรบับตัร (หมวด ๓ 
รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๒๑) 

     ๗.๑) ในกรณีทีผู่ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมฐีานะการเงินอนันาจะเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติน้ี ใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีคาํสัง่ใหผูประกอบธุรกจิน้ันแกไขฐานะการเงนิหรอืการดาํเนินงานใหถกูตอง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑและ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

         ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน
ใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการ
ประกอบธุรกจิท้ังหมดหรอืแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อดาํเนินการแกไข
ใหถูกตองตอไป และใหธนาคารแหงประเทศไทยรายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

         ในกรณีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานใหถูกตองตามวรรคสอง ใหธนาคารแหงประเทศไทย
เสนอใหรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได (รางมาตรา ๑๗) 

     ๗.๒) ในกรณีทีผู่ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ
ใหย่ืนคาํขอเลิกประกอบธุรกจิไปยงัธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อเสนอใหรฐัมนตรพีจิารณาอนุญาตและ
เมือ่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอดังกลาวแลว ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรโีดยไมชักชา ทั้งนี้ 
ตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

        ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ทีไ่ดรับรายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จก็ให
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันแตจะตองแจงการขยายระยะเวลานั้น
ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา (รางมาตรา ๑๘)
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     ๗.๓) ในกรณีที่ผูใหบริการแกผูรับบัตรมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ ใหแจง
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน (รางมาตรา ๑๙) 

     ๗.๔)  เพือ่ปฏบิตักิารใหเปนไปตามพระราชบญัญตันิี ้ใหพนกังานเจาหนาทีม่อีาํนาจหนาที่
ดังตอไปนี้

        (๑) สั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือ
ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรและ
ผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบ
ธรุกิจบตัรเครดิตหรือผูใหบรกิารแกผูรบับตัร หรอืสงสาํเนาหรือแสดงขอมลูบญัช ีเอกสาร ดวงตรา หรอื
หลกัฐานอื่น

        (๒) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการ
แกผูรับบัตร หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูใหบริการธุรกิจที่เปนการสนับสนุนแกผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตร เพื่อตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติของผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

        (๓) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือ
การใหบรกิารแกผูรบับตัร เพือ่ตรวจสอบในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสัยวา มกีารประกอบธุรกิจอนัเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว ทั้งนี้ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น และเมื่อไดเขาไปและ
ลงมือทําการตรวจสอบดังกลาวแลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอก
เวลาทําการของสถานที่นั้นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย

        (๔) ยดึหรืออายัดทรัพยสนิ เอกสาร หรอืสิง่ของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกลาวจะตองระบุเหตุผล ความจําเปน และสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น 

        อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บตัรประจําตวัแกบคุคลท่ีเก่ียวของ โดยบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามแบบท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๐ และรางมาตรา ๒๑)

  ๘) หนาที่ของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุมครองผูถือบัตร (หมวด ๔ 
รางมาตรา ๒๒ ถึงรางมาตรา ๒๕)

     ๘.๑) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจง เปดเผย หรือใหขอมูลแกผูถือบัตร 
รวมทั้งการเตือนเกี่ยวกับการทุจริตตาง ๆ ในการใชขอมูลหรือใชบัตรเครดิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒) 

     ๘.๒) เมื่อผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบหรือมีเหตุอันควรทราบวามีการโจรกรรม
ขอมูลเครดิตหรือการทําธุรกรรมที่ไมปกติ ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจงใหผูถือบัตรทราบ
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โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๓) 
     ๘.๓) หามมิใหผู ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากผู ถือบัตรกอนถึงวัน

ครบกาํหนดระยะเวลา ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด (รางมาตรา ๒๔)
     ๘.๔) การจัดใหมีศูนยบริการลูกคา การรับพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใช

บัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรณีอืน่ใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูถือบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผูรับบัตรมีหนาที่
อ่ืนใดเพิ่มเตมิดวยกไ็ด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๕)   

  ๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๓๓)
   ๙.๑) ผูใดประกอบธุรกิจบตัรเครดติ โดยมิไดรบัใบอนุญาตตามขอ ๕.๑) หรอืใหบรกิาร

แกผูรับบัตรโดยมิไดรับอนุญาตตามขอ ๕.๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๖) 

  ๙.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๘.๑) ขอ ๘.๒) หรือขอ ๘.๓) 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๗) 

   ๙.๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๒) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) ขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) หรือ
ขอ ๗.๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอด
เวลาที่ยังฝาฝนอยูหรอืจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๘) 

    ๙.๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๖.๔) ขอ ๖.๕) ขอ ๖.๖) หรือขอ ๘.๔) 
ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอกีไมเกนิวนัละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๙)

    ๙.๕) ในกรณีทีผู่กระทําผิดตามขอ ๙.๑) เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น

       ในกรณีท่ีมีผูกระทําความผดิตามขอ ๙.๒) ขอ ๙.๓) หรอืขอ ๙.๔) กรรมการผูจัดการ 
หรือผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น (รางมาตรา ๓๐)

    ๙.๖) ผูใดขดัขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีหรอืไมปฏบิตัติาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ามขอ ๗.๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๓๑) 

    ๙.๗) ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการเปนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูรับบัตร
หรือพนักงานหรือลูกจางของบุคคลดังกลาว หรือจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาทีท่ีบ่ัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี ้ นําขอมูลนัน้ไปเปดเผยหรือมอบใหแกผูอื ่นไมวาดวยเหตุใด ในประการที่นา
จะเกิดความเสียหายแกผูถือบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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       ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี ดังตอไปนี้
       (๑) การเปดเผยโดยไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากผูถือบัตร
       (๒) การเปดเผยตามหนาท่ี หรือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

         (๓) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้น
       (๔) การจัดสงขอมูลเครดิตใหแกบริษัทขอมูลเครดิต
       (๕) การเปดเผยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว (รางมาตรา ๓๒)

      ๙.๘) ความผิดตามขอ ๙.๒) ขอ ๙.๓) ขอ ๙.๔) และขอ ๙.๕) วรรคสอง
ใหคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการดังกลาว
มจีาํนวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
๑ คน และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามจาํนวนและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกาํหนดแลว ใหถอืวาคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (รางมาตรา ๓๓) 

 ๑๐)  บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๓๔ ถึงรางมาตรา ๓๕)                            
       ๑๐.๑) ผูที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือเปนผูใหบริการแกผูรับบัตรอยูแลว ในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะประกอบธุรกิจน้ันตอไปใหดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือคําขอรับอนุญาต แลวแตกรณี ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และเมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวารัฐมนตรีหรือธนาคารแหงประเทศไทย 
แลวแตกรณี จะแจงไมอนุญาต (รางมาตรา ๓๔) 

  ๑๐.๒) บรรดาประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
หนังสือเวียน คําส่ัง หรือขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
(รางมาตรา ๓๕)

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

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๕๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
โดยที ่เปนการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลดานการสาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานอยูทัว่ประเทศ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสขุชมุชนขึ้นเพื่อสงเสรมิ
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กําหนดและควบคุมมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพและควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบจากบุคคล
ซึ่งไมมีความรู อันจะกอใหเกิดภยัและความเสยีหายตอสขุภาพของบคุคลและชมุชน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“วิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน” หมายความวา วิชาชพีท่ีกระทาํตอมนษุย
และสิ่งแวดลอม

ในชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย 
การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บปวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตใช แตไมรวมถึง
การประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศลิปะ หรอืการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น

“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว า 
การกระทําการสาธารณสุขตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม 
ดังตอไปนี้

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

 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
   เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑๙
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก.ค. - ส.ค. ๕๗๕๖ จุลนิติ

(๑) การสงเสรมิการเรยีนรู การแนะนาํและใหคาํปรกึษาเกี่ยวกบัการสงเสรมิ
สุขภาพ การปองกันโรค การควบคมุโรค การบาํบดัโรคเบื้องตน และการฟนฟสูภาพ 
ตอบคุคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานตอเนือ่ง และเชื ่อมโยง
เปนองครวม

(๒) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานการอาชีวอนามัย
และอนามยัส่ิงแวดลอมเพื่อการควบคมุปองกนัปจจยัท่ีทําใหเกดิโรค และลดความเสี่ยง 
การเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน

(๓) การตรวจประเมนิและการบาํบดัโรคเบื้องตน การดแูลใหความชวยเหลอื
ผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

(๔) การตรวจประเมนิอาการเจบ็ปวย และการชวยเหลอืผูปวยเพื่อการสงตอ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

“ผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความวา บุคคล
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุ
ชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชมุชน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“รองเลขาธกิาร” หมายความวา รองเลขาธกิารสภาการสาธารณสขุชมุชน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๙)
๒.๑) ฐานะและวตัถปุระสงคของสภาการสาธารณสุขชมุชน  (มาตรา ๕ 

ถึงมาตรา ๖)
  กฎหมายไดกาํหนดใหสภาการสาธารณสขุชมุชนมีฐานะเปนนติบิคุคล 

และมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
  (๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน
  (๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการ

ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๕๗จุลนิติ

  (๓) ควบคุ มดู แลความประพฤติ ขอ งผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชมุชนใหถกูตองตามจรรยาบรรณแหงวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน

  (๔) ชวยเหลอื แนะนํา เผยแพร และใหการศกึษาแกประชาชนและ
องคกรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน

  (๕) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

  (๖) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
  (๗) ผดุงไวซึ ่งสิทธิ ความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหแก

สมาชิก
  (๘) เป นตัวแทนผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ของประเทศไทย
 ๒.๒) อํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๗)
  (๑) รบัขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวชิาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน
  (๒) ออกคําสั ่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผล

ของการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่
  (๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที ่จะทําการสอนวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  (๔) รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัรเทยีบเทาปรญิญา อนปุรญิญา 
ประกาศนียบตัรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก

  (๕) รบัรองหลกัสตูรตาง ๆ  สาํหรบัการศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัร
ของสถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

  (๖) รบัรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีทําการสอนและฝกอบรมใน (๕)
  (๗) จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน

เสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละครั้ง
  (๘) ดาํเนินการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของสภาการสาธารณสขุ

ชุมชน
 ๒.๓) รายไดของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๘)
  กฎหมายไดกําหนดใหสภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีรายได

ดังตอไปนี้
  (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
  (๒) คาขึ้นทะเบยีนสมาชกิ คาบาํรงุ และคาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก.ค. - ส.ค. ๕๗๕๘ จุลนิติ

  (๓) ผลประโยชนจากการจัดการเงนิและทรพัยสนิ และการดาํเนินการ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดในขอ ๒.๑)

  (๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  (๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
  ทัง้นี ้เงนิอดุหนนุตาม (๑) ใหเสนอตั้งไวตามความจาํเปนในงบประมาณ

รายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากน้ี กฎหมายยงัไดกาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ดํารงตาํแหนงสภานายกพเิศษแหงสภาการสาธารณสุขชมุชนและมอํีานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ (มาตรา ๙)
๓) สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒)

๓.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน (มาตรา ๑๐)

  กฎหมายไดกําหนดใหผูสมคัรเปนสมาชกิสภาการสาธารณสขุชมุชน
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

  (๑) คุณสมบัติ
   (ก) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ
   (ข) มีความรู ในวิชาชีพการสาธารณสุขโดยไดรับปริญญา 

ประกาศนียบตัร เทยีบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพการสาธารณสขุจากสถาบนัการศกึษาที่สภาการสาธารณสุขชมุชนรบัรอง

  (๒) ลักษณะตองหาม
   (ก) เปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
   (ข) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกในคดี

ที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
   (ค) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค

ที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
๓.๒) สิทธแิละหนาที่ของสมาชกิสภาการสาธารณสุขชมุชน (มาตรา ๑๑)
  (๑) ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีกํ่าหนดในขอ ๖.๒) (๑) (๒) 
และ (๓)

  (๒) แสดงความเห็นเป นหนั งสือ เกี ่ยวกับกิจการของสภา
การสาธารณสุขชุมชนสงไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีทีส่มาชิก
รวมกันตั้งแต ๕๐ คนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับ
กิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผล
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การพิจารณาใหผูเสนอทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง
  (๓) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ
  (๔) ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตามกฎหมายนี้
๓.๓) การสิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(มาตรา ๑๒) 
  กฎหมายไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
  (๑) ตาย
  (๒) ลาออก
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓.๑)

๔) คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๓)
 ๔.๑) องคประกอบของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

(มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๔)
  กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ประกอบดวย
  (๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
  (๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื ่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิต
ดานการสาธารณสุขในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงละ ๑ คน โดยเลอืกกนัเอง
ใหเหลือ ๒ คน

  (๓) กรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ๑ คน

  (๔)  กรรมการซึ ่งเปนผู แทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 
และสภาการพยาบาลแหงละ ๑ คน

  (๕)  กรรมการซึ ่งเปนผู แทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่น 
เลือกกันเองจํานวน ๑ คน

  (๖) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากองคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช
เปนการหาผลกาํไรหรอืรายไดมาแบงปนกนั ซ่ึงมีวตัถปุระสงคเกี่ยวกบัการคุมครอง
ผูบริโภค เลือกกันเองจํานวน ๑ คน

  (๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย และดานสงัคมศาสตร ดานละ ๑ คน
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  (๘) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) รวมกัน (มาตรา ๑๓)

  ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเลือกตั ้งกรรมการตาม (๘) 
ใหคณะกรรมการเลือกกันเอง เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
อุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชน
คนท่ีสอง ตําแหนงละ ๑ คน และใหนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนเลอืกกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละ ๑ คน 
และอาจเลือกกรรมการเพื ่อดํารงตําแหน งอ ืน่ได ตามความจําเป น ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

  นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหนายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนมอํีานาจถอดถอนเลขาธกิาร รองเลขาธกิาร เหรญัญิก และผูดํารงตําแหนง
อ่ืนออกจากตําแหนงได ทัง้นี ้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ และเมื่อนายก
สภาการสาธารณสุขชุมชนพนจากตําแหนง ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นพนจากตําแหนงดวย (มาตรา ๑๔ วรรคสาม 
และวรรคหา)

  กรรมการตาม (๒) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๓ ป และอาจไดรับเลือก ไดรับแตงตั ้ง หรือไดรับเลือกตั ้งใหมได 
แลวแตกรณี แตกรรมการตาม (๘) จะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได 
สวนนายกสภาการสาธารณสขุชมุชน อุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนที่หนึ่ง 
และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ใหดํารงตําแหนงตามวาระ
ของกรรมการตาม (๘) (มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสี่)  

๔.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
(มาตรา ๒๒)

  (๑) บริหารและดํา เนินกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๖ และมาตรา ๗

  (๒) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ
สอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทํากิจกรรมหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
อันอยูในขอบเขตแหงวตัถปุระสงคและอํานาจหนาที่ของสภาการสาธารณสขุชมุชน

  (๓) กําหนดแผนการดําเ นินงานและงบประมาณของสภา
การสาธารณสุขชุมชน

  (๔) ออกขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวาดวย
   (ก) การเปนสมาชิก
   (ข) การกําหนดโรคตามขอ ๓.๑) (๒) (ค)
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   (ค) การกําหนดค าขึ ้นทะเบียนสมาชิก  ค าบํารุง และ
คาธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายกฎหมายนี้

   (ง) การเลือก การแตงตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผูมี
คุณสมบัติขึน้เปนกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพือ่ดํารงตําแหนงตาง ๆ 
ตามมาตรา ๑๔

   (จ) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
   (ฉ) การกาํหนดอาํนาจหนาท่ีของผูดาํรงตาํแหนงอื่นตามมาตรา 

๑๔ วรรคสอง
   (ช) คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
   (ซ) แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการขึ้นทะเบยีนการออกใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การตออายใุบอนญุาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต

   (ฌ) หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
   (ญ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
   (ฎ) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการสอบความรู 

ตามขอ ๖.๒) (๑) (๒) และ (๓)
   (ฏ) หลกัเกณฑและวิธีการในการกลาวหาตามขอ ๖.๔) (๑) (๒) 

และ (๓) และหลกัเกณฑการสบืสวนหรอืสอบสวนในกรณท่ีีมกีารกลาวหาผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

   (ฐ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินและการบําบัด
โรคเบื้องตน การดแูลใหความชวยเหลอืผูปวย การสรางเสรมิภมิูคุมกนัโรค และการ
วางแผนครอบครัว

   (ฑ) หลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการเจ็บปวย 
และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ

   (ฒ) ขอจาํกดัและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุ
ชุมชน    

   (ณ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูใน
อํานาจหนาทีข่องสภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายนีห้รือกฎหมายอื ่น
ที่เกี่ยวของ

   ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแต (จ) และ (ฉ)

๔.๓) อํานาจหนาที่ของนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนคนทีห่นึง่ อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนทีส่อง 
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เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่น 
  (๑) ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
   (ก) บริหารและดําเนินกิจการของสภาการสาธารณสุขชุมชน 

ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ หรือตามมติของคณะกรรมการ
   (ข) เปนผูแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการตาง ๆ
   (ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
   โดยนายกสภาการสาธารณสุขชมุชนอาจมอบหมายเปนหนงัสอื

ใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็นสมควร
  (๒) ใหอปุนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ี

เปนผูชวยนายกสภาการสาธารณสุขชมุชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทาํการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมือ่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

  (๓) ใหอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง เปนผูชวย
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนในกิจการอันอยูในอํานาจหนาทีข่องนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชนตามที่นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนมอบหมาย และเปน
ผูทําการแทนนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเมื่อทัง้นายกสภาการสาธารณสุข
ชมุชน และอุปนายกสภาการสาธารณสขุชมุชนคนท่ีหน่ึงไมอยูหรอืไมสามารถปฏบิตัิ
หนาที่ได

  (๔) ใหเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
   (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาทีส่ภาการสาธารณสุขชุมชน

ทุกระดับ
   (ข) ควบคมุรบัผดิชอบในงานธรุการทั่วไปของสภาการสาธารณสขุ

ชุมชน
   (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียน

ผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน และทะเบยีนอื่น ๆ  ของสภาการสาธารณสุข
ชุมชน

   (ง) ควบคมุดูแลทรัพยสินของสภาการสาธารณสุขชุมชน
   (จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ
  (๕) ใหรองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูใน

อํานาจหนาทีข่องเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทน
เลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

  (๖) ใหเหรญัญกิ มอีาํนาจหนาที่ควบคมุ ดูแล รบัผดิชอบการบญัชี 
การเงิน และการงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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  (๗) ใหผูดาํรงตาํแหนงอื่นตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มีอํานาจหนาท่ี
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
๕) การดําเนินการของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๔ ถึง
มาตรา ๒๖)

 ในการประชุมคณะกรรมการนัน้ กฎหมายกําหนดใหตองมกีรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น จงึจะเปน
องคประชุม โดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนน กรรมการ
คนหนึ่งใหมีเสียง ๑ เสยีง แตถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๒๔)

 ทั้งนี้ สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี ้แจงแสดงความเห็น
ในท่ีประชมุคณะกรรมการหรือจะสงความเหน็เปนหนังสอืไปยงัสภาการสาธารณสขุ
ชุมชนในเรื่องใด ๆ ก็ได โดยมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการในเรือ่งดังตอไปนี้ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพเิศษกอน จงึจะดําเนนิการตามมตนิั้นได

 (๑) การออกขอบังคับ
 (๒) การกาํหนดแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุข

ชุมชน
 (๓) การวินิจฉยัชีข้าดใหพกัใชใบอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๙ วรรคสาม (๔) หรือ (๕)
 ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอมติดังกลาวตอสภานายกพิเศษ

โดยไมชกัชา สภานายกพเิศษอาจมคีาํสั่งยับย้ังมตนิั้นได ในกรณท่ีีมิไดยับย้ังมตติาม (๑) 
ภายใน ๓๐ วัน หรือมิไดยับยัง้มติตาม (๒) หรือ (๓) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ได รับมติทีน่ายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษ
ใหความเหน็ชอบมตนิั้น แตในกรณท่ีีสภานายกพเิศษยบัย้ังมตใิด ใหคณะกรรมการประชุม
พิจารณาอีกครั ้งภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับการยับยัง้ ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยันมตไิมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะน้ัน 
ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได (มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖)
๖) การควบคมุการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน (มาตรา ๒๗ ถงึมาตรา ๔๓)

 ๖.๑) การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๗)
  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน หรอืกระทาํดวยวธิใีด ๆ  ท่ีแสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมสีทิธท่ีิจะประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมิไดรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

  (๑) การชวยเหลือประชาชนตามหนาที ่ตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยาโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
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  (๒) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซึ่งทําการฝกหัดหรือ
ฝกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขชุมชนของรัฐ
หรือทีไ่ด รับอนญุาตจากทางราชการใหจัดตัง้สถาบันทางการแพทยของรัฐ 
หรือสถาบันการศึกษา

  (๓) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลกระทําการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในความควบคุม
ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

  (๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหาร
สวนจงัหวดั องคการบรหิารสวนตําบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นรูปแบบพิเศษอื ่นตามที ่ม ีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย 
มอบหมายใหประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

  (๕) การปฏบิตังิานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน ซึ่งได
ผานการอบรมและไดรบัหนงัสอืรบัรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข 
ในความควบคุมของเจาหนาทีซ่ึ ่งเปนผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

 ๖.๒) ใบอนุญาตเป นผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙)

  กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาตมีอายุไมเกิน ๕ ปนับแตวันทีอ่อก
ใบอนุญาต และตออายุไดครั้งละเทากับอายุใบอนุญาตตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชนแตไมเกินครั ้งละ ๕ ป โดยผู ทีจ่ะขอขึ ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนสมาชิกแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน 
  (๒) ตองไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา

ดานการสาธารณสุข และ 
  (๓) ตองมีคุณสมบัติ และตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไว

ในขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง)
  ทั้งนี้ เมือ่สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ผูใดสิน้สดุลงตามขอ ๓.๓) กฎหมายไดกําหนดใหใบอนุญาตของผูนัน้สิน้สุดลงดวย 
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง)

  นอกจากนี้ ใหผูซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามขอ ๓.๓) (๒) และ (๓) 
สงคนืใบอนุญาตตอเลขาธกิาร ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัท่ีทราบการสิ้นสดุสมาชกิภาพ 
(มาตรา ๒๙ วรรคสาม)
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 ๖.๓) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
  กฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตอง

ประกอบวิชาชพีภายใตบงัคบัแหงขอจาํกดัและเงื่อนไข และตองประพฤตใิหเปนไป
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๓๐)   

 ๖.๔) การกลาวหาบุคคลผู ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓) 
(มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๐)

  กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิในการกลาวหา
บุคคลผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๖.๓)

  (๑) บุคคลซึ ่งได รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด
ตามขอ ๖.๓) ของผู ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีสิทธิกลาวหา
ผูกอใหเกดิความเสยีหายนั้นโดยทาํคาํกลาวหาเปนหนงัสอืย่ืนตอสภาการสาธารณสขุ
ชุมชน

  (๒) บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยทําคํากลาวหาเปนหนังสือยืน่ตอสภา
การสาธารณสุขชุมชน

  (๓) กรรมการมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนวาประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) โดยแจงเรื่องตอสภาการสาธารณสุขชุมชน

  ทั้งนี้ สิทธิการกลาวหาจะสิ้นสุดลงเมื่อพน ๑ ปนับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสียหายรูเรื่องการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ 
ไมเกิน ๓ ปนับแตวันทีม่ีการประพฤติผิดดังกลาว แตการถอนเรื่องการกลาวหา
ท่ีไดย่ืนหรอืแจงไวแลวน้ันกฎหมายไดกําหนดไววาไมเปนเหตใุหระงบัการดาํเนนิการ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๑)

  เมื่อสภาการสาธารณสุขชุมชนไดรับเรื่องการกลาวหาดังกลาว 
หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติกรรมอันสมควรใหมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการประพฤติผิดตามขอ ๖.๓) ของผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ๑ 
โดยไมชักชา เพื่อใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่อง

๑ กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก 
ซึ่งประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาที่
สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๒ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ
เพื ่อพิจารณาวาการกลาวหามีมูลหรือไม และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ตามกฎหมายน้ี กฎหมายไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหถอยคําและมีหนังสือแจงใหบุคคลสงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนแกการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการดังกลาวดวย (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕).
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ทีไ่ดรับ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวา
การกลาวหามีมูลหรือไม 

  เม่ือคณะกรรมการไดรบัรายงานและความเห็นของคณะอนกุรรมการ
จรรยาบรรณแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาว
แลวมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

  (๑) ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสบืสวนหาขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิ
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหม

  (๒) สงใหคณะอนุกรรมการสอบสวน๒ดําเนินการตอไปในกรณี
ทีเ่ห็นวาขอกลาวหานั้นมีมูล เพื่อใหดําเนินการสอบสวน สรุปผลการสอบสวน
และเสนอสาํนวนการสอบสวนพรอมท้ังความเหน็ตอคณะกรรมการเพื่อวนิจิฉยัช้ีขาด

  (๓) ใหยกขอกลาวหาในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหานั้นไมมีมูล
  ในกรณีที่เขา (๒) ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจง

ขอกลาวหาพรอมทัง้สงสําเนาเรื่องทีก่ลาวหาใหผูถูกกลาวหาไมนอยกวา ๑๕ วัน
กอนวันเริ ่มทําการสอบสวน โดยผูถูกกลาวหามีสิทธิทําคําชี ้แจงหรือนําพยาน
หลักฐานใด ๆ  มาใหคณะอนุกรรมการสอบสวนภายใน ๑๕ วนันับแตวนัท่ีไดรบัแจง
จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะขยายให (มาตรา ๓๗)

   ทัง้นี ้เมื่อคณะอนกุรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสรจ็สิ้นแลว
ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ความเห็นตอคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันทําการสอบสวนเสร็จสิ้น แตตองไมเกินกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา ๓๘)

  เมื ่อคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพจิารณาสาํนวนการสอบสวน
และความเหน็ดงักลาวใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัสาํนวนการสอบสวน
และความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน โดยกฎหมายไดกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

๒ กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก ซึ่งประกอบ
ดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๕ คน โดยใหมีอํานาจหนาทีส่อบสวน 
สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทัง้ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามกฎหมายนี ้กฎหมายไดกําหนดใหอนุกรรมการ
สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลมาใหถอยคําและมีหนังสือแจง
ใหบคุคลสงเอกสารหรอืวตัถเุพือ่ประโยชนแกการดาํเนนิงานของคณะอนกุรรมการดงักลาวดวย (มาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๓๖).
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  (๑) ยกขอกลาวหา
  (๒) วากลาวตักเตือน
  (๓) ภาคทัณฑ
  (๔) พกัใชใบอนญุาตมกีาํหนดเวลาตามที่เหน็สมควรแตไมเกนิ ๒ ป
  (๕) เพิกถอนใบอนุญาต
  ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

นีใ้หทําเปนคาํสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัย
ชีข้าด และใหถือเปนที่สุด โดยใหเลขาธิการแจงคําสั่งดังกลาวไปยังผูถูกกลาวหา
เพื่อทราบภายใน ๗ วนันับแตวนัท่ีมคีาํสั่งดงักลาว และใหบนัทึกขอความตามคาํสั่ง
น้ันไวในทะเบยีนผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนพรอมทั้งแจงผลการวนิจิฉยั
ชี้ขาดใหผูกลาวหาทราบดวย (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)

 ๖.๕) บทตองหามในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓)

  ภายใตบงัคบัมาตรา ๒๗ หามมใิหผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุ
ชมุชนซึ่งอยูในระหวางถกูสั่งพกัใชใบอนุญาตหรอืซึ่งถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสขุชมุชนหรอืแสดงดวยวธิใีด ๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมสีทิธิ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนับแตวันทีท่ราบคําสั่งสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น (มาตรา ๔๑)

  ซ่ึงหากผูประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนผูใดซึ่งอยูในระหวาง
ถูกสัง่พักใชใบอนุญาต ไดกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๑ และถูกลงโทษจําคุก
ตามมาตรา ๔๗ โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผูน ัน้นับแตวันทีศ่าลมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ด แตทัง้นี  ้ ผู ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลวนั้นอาจขอรับใบอนุญาต
อีกไดเมือ่พน ๒ ปนับแตวันถูกสั ่งเพิกถอนใบอนุญาต แตเมือ่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในครั้งตอ ๆ  ไปไดอีกตอเม่ือสิ้นระยะเวลา ๑ ปนับแตวนัท่ีคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาต (มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)
๗) พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๖)

 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
 (๑) เขาไปในสถานที ่ทําการหรือยานพาหนะของผู ประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้
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 (๒) เขาไปในสถานที่หรอืยานพาหนะใด ๆ  ท่ีมเีหตอัุนควรสงสยัวาจะมีการ
กระทําความผิดตามกฎหมายนี ้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจใชเปน
หลักฐานในการดําเนินการกระทาํผดิตามกฎหมายน้ี ประกอบกับกรณมีเีหตอัุนควร
เชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรอืวตัถดุงักลาวจะถกูยักยาย 
ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

 (๓) ยึดเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ทีอ่าจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
การกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)

  โดยในการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานเจาหนาทีดั่งกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหบุคคลท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา ๔๔ วรรคสอง) 

  ทัง้นี ้ในการปฏบิตัหินาท่ีนั้นกฎหมายไดกาํหนดใหพนกังานเจาหนาท่ี
ตองแสดงบัตรประจําตัว และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖)
๘) บทกําหนดโทษ (มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๔๙)

 (๑) ผูใดฝาฝนประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน หรอืกระทาํดวยวธิใีด ๆ  
ทีแ่สดงใหผูอืน่เขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิทีจ่ะประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
โดยมิไดรับอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและโดยไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนผูใดทราบคําสั ่ง
สภาการสาธารณสขุชมุชนที่สั่งพกัใชใบอนุญาตหรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต ยังฝาฝน
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอืน่เขาใจวาตน
เปนผูมีสิทธิประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๓ ป
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๗)

 (๒) ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ ่งสมาชิกภาพสิ ้นสุดลง
เพราะลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามผูใด ไมสงคืนใบอนุญาต
ตอเลขาธิการภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีท่ราบการสิ ้นสุดสมาชิกภาพ หรือ
ไมอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๒,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๔๘)

(๓) ผู ใดไม มาให ถ อยคําหรือไม ส งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที ่
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกหรือแจง
ใหสงโดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๙)
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๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๕๓)
 ๙.๑) ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิไดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) 

และ (๖) แตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลอืกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายกสภา
การสาธารณสุขชุมชน ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั ้งนิติกรเชี ่ยวชาญ 
(ดานกฎหมาย) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอํานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข และเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปนกรรมการ ที่ปรึกษา
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแตงตั ้ง ๑ คน 
เปนกรรมการ โดยใหนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่เลขาธิการ และเปน
เลขานุการคณะกรรมการ

  นอกจากนี  ้ ให ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั ้งข าราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยางนอย ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ในท่ีประชุม และใหคณะกรรมการดงักลาวแตงตั้งกรรมการทาํหนาท่ีรองเลขาธกิาร 
เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอืน่ตามความจําเปน โดยกฎหมายไดกําหนดให
คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) ออกระเบียบวาดวยการรับสมัครสมาชิกและคาขึ้นทะเบียน
สมาชิกและดําเนินการรับสมัครสมาชิกภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

  (๒) ออกระเบียบวาดวยการเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้ง
บุคคลตามมาตรา ๑๖

  (๓) จดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ ภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันตาม (๑) เพื่ออนุมัติระเบียบตาม (๒)

  (๔) ดําเนินการใหไดมาซึง่กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๒) (๕) และ 
(๖) การแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมอนุมัติระเบียบตาม (๓)

  (๕) ปฏิบัติการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายนี้
  ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการดงักลาวพนจากหนาท่ี เม่ือไดมาซ่ึงกรรมการ

ตาม (๔) ครบถวนแลว
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พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

ก.ค. - ส.ค. ๕๗๗๐ จุลนิติ

๙.๒) ในวาระเริ่มแรก มิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับนายกสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) (มาตรา ๕๒)

๙.๓) ใหผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน ๑ ป
น ับแต  วันท ีม่ ีข อบังคับว าด วยการออกใบอนุญาตเป นผู ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน และในระหวางระยะเวลาดังกลาวมิใหนํามาตรา ๒๗ 
มาใชบังคับ (มาตรา ๕๓)

หมายเหตุ :-  
• พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕ ทีม่ีผลใชบังคับในขณะนั้น 
บัญญัตใิหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

• พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
(มีผลใชบังคับนับแตวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป)
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๗๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ จุลนิติ

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

ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของ นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ประธานวฒิุสภาสงคํารองของนายไพบลูย นติิตะวนั สมาชกิวฒิุสภา และคณะ รวม ๒๘ คน
ผูรอง เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
วา ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
    นายถวลิ เปล่ียนศร ีดาํรงตาํแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ(นักบรหิารระดบัสงู) 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวย่ิงลักษณ
ชนิวตัร ไดแถลงนโยบายตอรฐัสภา เม่ือวนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๔ จากนั้น สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที ่๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซ่ึงเปนวันอาทติย) ถงึรฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนง
ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที ่ ๖ วางอยู

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๙/๒๕๕๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน   ผูรอง 
   
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี          ผูถูกรอง

เรื่อง

ระหวาง
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๗๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

เหน็ควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปล่ียนศรี เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 
มาดํารงตําแหนงดังกลาว และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี จากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดลงนามเห็นชอบการรับโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันจันทร) ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ 
ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปล่ียนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม
เหน็ชอบการใหโอนนายถวิล เปลีย่นศรี ในวนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดลงนาม
อนุมัติใหทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ 
ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสาํนกัราชเลขาธกิารนาํความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ี
พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป จากนั้นไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปล่ียนศรี ไปปฏบิตัริาชการสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ทราบ ตอมานายถวิล เปล่ียนศรี ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ตอ คณะกรรมการพิทกัษระบบคุณธรรม ซึง่ตอมาไดมปีระกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลงวันที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๔ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีพนจากตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิ(นกับรหิารระดบัสงู) 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจาํ (นกับรหิารระดบัสงู) สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีสาํนักนายกรฐัมนตร ีตัง้แตวนัที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๔ และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก 
วเิชยีร พจนโพธิศ์ร ีพนจากตาํแหนงผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต ิและแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเลขาธกิาร
สภาความมัน่คงแหงชาต ิตัง้แตวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ และประกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่๒๖ 
ตลุาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ
    ตอมา นายถวลิ เปลีย่นศร ีไดยืน่ฟองนายกรฐัมนตร ีเปนผูถกูฟองคดทีี ่๑ และคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมี
คําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 
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๗๓
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(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึง
วันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไว
อยางชัดแจงวา การท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาต ิสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการที่มีตาํแหนงหรอืเงนิเดอืน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี นั้น 
มิใชการกระทําตามอํานาจหนาทีใ่นการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด 
    สวนประเด็นวา การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามทีก่ฎหมายบัญญัติหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลีย่นบทบาทหรือการทําหนาทีข่องขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น
นอกจากจะตองคาํนงึถงึวัตถปุระสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมี
เหตผุลรองรบัท่ีมีอยูจรงิและอธิบายได ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจรงิวาผูถกูรองไดอางเหตุผลในการโอนวา
นายถวิล เปล่ียนศรี ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรอง หรือไมสนองนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการ
ใชดลุพนิิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหน่ึง ตามพระราชบญัญตัจิดัตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ดงัน้ัน การโอนนายถวิล 
เปลีย่นศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายก
รฐัมนตรฝีายขาราชการประจาํ ตามประกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔ จงึเปน
การกระทาํท่ีไมชอบดวยกฎหมาย จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสดุดังกลาวขางตน ศาลไดวินิจฉัย
ไวอยางชัดแจงวา การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ดังน้ัน การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวน้ีจึงรับฟงเปนท่ียุติวา มิไดเปนการกระทําตาม
ท่ีกฎหมายบัญญัติ และมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลง
ตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อันจะเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
    ผูรองเห็นวา การดําเนินการของผูถูกรองในการเปลี่ยนแปลงนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการ
ดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาตไิปดาํรงตาํแหนงท่ีปรกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการ
ประจาํนั้น มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนแตอยางใด หากแตเปนกระบวนการ
ทีเ่ปนไปเพื่อประโยชนแกตัวผูถูกรองเอง แกเครือญาติของผูถูกรอง ไมวาจะเปนพันตํารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ตลอดจนพรรคเพื่อไทย
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จุลนิติ

ทีผู่ถกูรองสังกดั จากการทีส่ามารถผลกัดนัใหพลตาํรวจเอก เพรยีวพนัธ ดามาพงศ ขึน้ไปดาํรงตาํแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นยังมีพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี อยูในตําแหนง
ดังกลาว ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
นายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล เปล่ียนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจําโดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ 
เครือญาติของผูถูกรองข้ึนเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาวจึงเปนการใชสถานะ
หรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของ
พรรคการเมืองในเรื่องการแตงตั้ง หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมืองและในการใหขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมืองพนจากตําแหนง โดยการกระทําของผูถูกรองดังกลาวมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่
ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) 
อยางชัดแจง มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
    ผูรองจงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา ผูถกูรองกระทาํการอันตองหามตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๖๘ มผีลใหความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองสิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึง่ (๗) และเมือ่ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ 
(๗) จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) และจะตอง
ดําเนินการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ 
ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา เม่ือผูรองซึง่ประกอบดวยสมาชกิวฒุสิภา รวม ๒๘ คน มจีาํนวนไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภา
วาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) 
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และประธานวุฒิสภาสงคํารองดังกลาวมายัง
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วินจิฉยั กรณจีงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๑๘๒ 
วรรคสาม และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนญูจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
    ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนื่องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเหตุทีร่ัฐมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนง
แยกตางหากจากเหตุทีค่วามเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการ
เฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา 
๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติ
ใหผูทีค่วามเปนรัฐมนตรีสิน้สุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย ตางจาก
กรณท่ีีรฐัมนตรท้ัีงคณะพนจากตาํแหนงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตาํแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาทีต่อไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีทีต่ั ้งขึ ้นใหมจะเขารับหนาที ่ ทั้งนี้ 
โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีค่วามเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยู
ในฐานะทีจ่ะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาทีต่ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป การพน
จากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปนคนละกรณี
กับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง กลาวคือ
เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําให
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพือ่ปฏิบัตหินาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหมจะเขารับหนาที่ 
    เมือ่ขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผล
ใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทัง้คณะตองพนจากตําแหนง
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๒) โดยไมมเีหตท่ีุทําใหความเปนรฐัมนตรสีิ้นสดุลงตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติ
ใหตองอยู ในตําแหนงเพื ่อปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีทีต่ั ้งขึ ้นใหมจะเขารับหนาที ่
ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด เพราะยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไป
    เมือ่พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุทีท่ําให
รัฐมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนงเปน ๓ เหตุ คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร หรือ (๓) 
คณะรฐัมนตรลีาออก แลวเหน็วา มกีารแบงแยกเหตท่ีุทําใหรฐัมนตรท้ัีงคณะพนจากตําแหนงไวอยาง
ชัดเจน โดยเหตุตาม (๒) และ (๓) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
บญัญติัใหคณะรฐัมนตรทีี่พนจากตําแหนงรวมท้ังนายกรฐัมนตรตีองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏบิตัหินาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตัง้ขึ้นใหมจะเขารบัหนาที ่แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
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จุลนิติ

ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึง่ (๑) เนือ่งจากความเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงตามมาตรา 
๑๘๒ คณะรัฐมนตรีทีต่องอยูในตําแหนงเพือ่ปฏิบตัหินาทีต่อไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ 
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม
ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เม่ือความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่บุคคล
ผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณี
รายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน มิใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะ
ตองหามหรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
อนัเปนตาํแหนงสาํคญัโดยเฉพาะตําแหนงนายกรฐัมนตร ีซึง่เปนตําแหนงสงูสดุในฝายบรหิารตอไปอกี
   สาํหรบักรณคีวามเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวันัน้ ศาลรฐัธรรมนญูเคยมี
คําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยวา นายสมัคร 
สนุทรเวช นายกรฐัมนตร ีกระทาํการอนัตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ มผีลใหความเปนรฐัมนตรี
ของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) และเมื่อความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรี
ท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือ จึงยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ และคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรค
พลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรค
พลังประชาชนซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิดเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๒ วรรคหน่ึง (๕) เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร แตรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีมิไดสิ้นสุดลงยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ีจึงเห็นไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนผลให
นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ไมอาจที่จะอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป 
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จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึง่ (๒) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไม
สิ้นสุดลง เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง
    ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
    มีประเด็นทีต่องพิจารณาวา การดําเนินการจนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารงตําแหนง
ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการแตงตั้งโยกยายให
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากนั้นจึงมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ ขึน้ดํารงตําแหนงผูบญัชาการตํารวจแหงชาติแทน ถือเปนการใชสถานะหรือตําแหนงนายก
รัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย โอน และการใหพนจาก
ตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้ง
ใหดาํรงตาํแหนงท่ีปรกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการประจาํ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๖ วรรคหน่ึง (๒) 
และ (๓) หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการเกี่ยวของกับการใหนายถวิล 
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และไปดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
กระบวนการเริ่มตนจากสาํนักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีดมีบนัทึกขอความ ลบัมาก ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ 
ลงวันที ่๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) 
แจงวาเหน็ควรใหความเหน็ชอบ และยนิยอมการรบัโอนนายถวิล เปลี่ยนศร ีและดาํเนินการขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะ
รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา สีหลักษณ 
จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนในวันที ่๕ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตําแหนงเลขที ่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
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ไมตรงกับขอความท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ตามบันทึก
ขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันอาทิตย) ระบุวา 
รฐัมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตร ี(นางสาวกฤษณา สหีลกัษณ) ไดใหความเหน็ชอบและยนิยอม
การรับโอนแลว ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตอง
ตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริงที่ควรแจงใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณา
ยินยอมใหโอน แมตอมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่
รูกนัโดยท่ัวไปวา วนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๔ เปนวนัอาทิตยซึง่เปนวนัหยุดทาํการประจําสปัดาห แตการท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา 
สีหลักษณ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอม
ใหโอนนายถวิล เปล่ียนศรี โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมี
หนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติ
ใหนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก
ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๔ อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปล่ียนศรี ไปปฏบิตัริาชการสํานกันายกรัฐมนตรี 
โดยใหไดรบัเงนิเดอืนทางสงักดัเดมิไปพลางกอน โดยสาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีดมหีนงัสอื ดวนทีส่ดุ 
ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวนัที ่๗  กนัยายน ๒๕๕๔  แจงคาํสัง่ดงักลาวใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีทราบ นัน้ เหน็วา 
เปนการดําเนินการในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ และข้ันตอนการนําเสนอ และ
คณะรฐัมนตรไีดมมีตอินุมตัติามทีส่าํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอ รวมทัง้การทีผู่ถกูรองไดมคีาํสัง่
ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีไปปฏบิตัริาชการสาํนกันายกรฐัมนตรใีชระยะเวลาเพยีงสีว่นั แสดงใหเหน็วา
เปนการดําเนินการอยางเรงรีบ ผิดสังเกต เปนการกระทําโดยรวบรัด ปราศจากเหตุผลอันสมควร
ที่จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติของการดําเนินการ
อันเปนการพิรุธอยางโจงแจงจึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อการกระทําดังกลาว
เปนไปในทางท่ีเอือ้ประโยชนใหพลตาํรวจเอก เพรยีวพนัธ ดามาพงศ ซึง่เปนญาติของผูถกูรอง มโีอกาส
ขึน้ดาํรงตําแหนงผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถกูรองจึงมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจ
ในตําแหนง โดยมีผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต
การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
อีกประการหนึ่งดวย
   เมื ่อพิจารณาเหตุผลที่แทจริงในการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งผู ถูกรองอางวา
ผูถูกรอง ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบาย

71-81-MAC6.indd   78 1/8/57   09:48



๗๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ จุลนิติ

ความม่ันคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวน ท่ีผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรก
ของการเขาบริหารราชการแผนดินและเปนหนาทีข่องผู ถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตร
ทีเ่หมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตาง ๆ ตามทีไ่ดแถลงตอรัฐสภา ดังนั้น ผูถูกรองจึงมี
ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนาน
ในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับความม่ันคงเพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ของงานดานความมั่นคงของประเทศ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึง่ดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาตมิคุีณสมบตัคิรบถวนตรงตามความตองการ สาํนักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
จงึมีหนังสือขอรบัโอนขอทาบทาม และขอรบัความเหน็ชอบใหโอนนายถวลิ เปลี่ยนศร ีมาดาํรงตาํแหนง
ท่ีปรกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการประจาํ สาํนักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีนัน้ พจิารณาแลวเหน็วา
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติ มบีทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบมากกวาตําแหนง
ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจทั้งในทางบริหารและ
บังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและ
บริหารราชการภายในหนวยงานท่ีรบัผดิชอบแลว ยงัสามารถใหคาํปรกึษาและเสนอแนะความเหน็
แกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
แตอยางใด สวนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีน้ัน แมจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็น
แกผูถูกรองก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร
รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและ
หนาทีอ่ยางกวางขวางทัง้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวย
สภาความมั่นคงแหงชาติ แตตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่
ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
เฉพาะในงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา
การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพือ่ประโยชน
แกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไวตอรัฐสภาประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล 
เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควร
เชือ่ไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการประจํา คือ
ความประสงคใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง เพื่อโอนยายผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติที่ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน
อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งเครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน อันเปนการกาวกาย แทรกแซง 
การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และการใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง 
    เนือ่งดวยปรากฏขอเท็จจริงทีรู่ กันโดยทั่วไปวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ 
เปนพี ่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
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พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิได
เปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แตเปนการกระทําที่มีเจตนา
อําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม 
คุณธรรม และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหาร
งานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการตองปฏิบัติ
ตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลางทางการเมือง
    เม่ือพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลว เห็นวา 
การดําเนินการแตงตั้ง โยกยาย และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ ขึน้ดาํรงตําแหนงผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ อนัแสดงใหเห็นถงึการมีผลประโยชนทบัซอน
และมีวาระซอนเรน โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซง
และกาวกายการแตงต้ัง โยกยาย หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจาํและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไปเพือ่ประโยชนของผูอืน่ คอื พลตาํรวจเอก เพรยีวพนัธ 
ดามาพงศ ซึง่เปนเครือญาติของผูถกูรอง อนัเปนการกระทําทีต่องหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ 
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถอืเปนการกระทาํตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๘ อนัมผีลทาํให
ความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองสิน้สุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗)
    ประเด็นที่สาม  เม่ือความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) แลว จะเปนเหตใุหความเปนรฐัมนตรขีองรฐัมนตรทีัง้คณะสิน้สดุลงดวย 
หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรี
ทัง้คณะพนจากตาํแหนงเมือ่ความเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา 
๑๘๑ บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงเน่ืองจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
    ดงันัน้ เมือ่ความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองในคดีนีส้ิน้สดุลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหน่ึง (๗) เปนเหตใุหรฐัมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑)
แตดวยความเปนรฐัมนตรขีองนายกรัฐมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตัว ยอมทําใหรฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรี
ท่ีเหลืออยูซ่ึงไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
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ไดอยางไรก็ตาม หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผล
ใหรัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพือ่ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกนั ในกรณกีารแตงตั้งโยกยายขาราชการประจาํ
ระดับสูงจะตองไดรับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีกอน ดังนั้น ในคดีนี้ หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวม
ในการลงมติอันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจาํ โดยการโอนยาย นายถวิล เปลี่ยนศรี
ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ มาตรา ๒๖๖ ดวย
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู นั ้นสิ ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีทีต่ั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาทีต่ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ 
ไดอีกตอไป
    เมื ่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื ่องการโยกยายนายถวิล เปลี ่ยนศรี 
และการใหนายถวิล เปลี ่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพือ่ขออนุมัติอยางเรงรีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไมเปนไปตามปกติ 
เปนวาระเพื่อทราบจรเมื่อวันที ่๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติ
ใหกระทําการโยกยาย และใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไปในวนัเดยีวกันนัน้เอง รฐัมนตรีทุกคนทีร่วมประชุมและลงมติในวนันัน้จึงมีสวนรวมโดยทางออม
ในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจํา อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
เหลานั้นตองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา ผูถูกรอง
ใชสถานะและตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง
และของผูอืน่ ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการ 
ซึ่งมีตาํแหนงหรอืเงินเดือนประจาํและมใิชขาราชการการเมอืง จึงตองดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) 
และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองสิน้สุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรี
ทีร่วมมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสวนรวมในการกาวกาย
และแทรกแซงขาราชการประจําอันเปนการกระทําทีต่องหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ 
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานัน้ตองสิน้สุด
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย 
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คําคม

จุลนิติ๘๒

There will be no end to the troubles of states,

Or indeed, my dear Glaucon, of humanity itself, 

till philosophers become kings in this world,

or till those we now call kings and rulers really

and truly become philosophers.

Plato.
Republic, BK. V

ปญหาความยุงยากของรัฐ,
หรือที่จริงคือปญหาความยุงยากของมนุษย,

จะไมมีวันยุติ จนกวานักปราชญจะไดเปนผูปกครองโลกนี้,
หรือจนกวาคนที่เราเรียกวากษัตริยและผูปกครองอยูทุกวันนี้

ไดกลายเปนนักปราชญอยางแทจริงเสียเอง.
เพลโต (๔๒๘-๓๔๘ กอน ค.ศ.)

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๓๕, วิทยากร  เชียงกูล)
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

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

บทนํา
 นับตั้งแตประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๗) เปนเวลากวา ๘๒ ป ทีป่ระเทศไทยผานประสบการณทางการเมืองใน
การยึดอํานาจการปกครองประเทศมาหลายครั้ง โดยการยึดอํานาจในแตละครั้งจะมีเหตุผลในการ
ยดึอํานาจแตกตางกันไปตามสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ ซึง่ภายหลัง
การยึดอํานาจการปกครองประเทศสาํเรจ็ คณะผูยึดอาํนาจจะมกีารประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญูทีใ่ชบงัคับ
อยูในขณะนั้นและจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นใชบังคับแทน โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวสวนใหญจะบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติทําหนาที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอํานาจหนาทีท่ีส่ําคัญ เชน การจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนตน 
 สําหรบัสถานการณทางการเมอืงของประเทศไทยในปจจบุนัไดมีการยดึอาํนาจการปกครองประเทศ
ขึน้อกีครัง้หนึง่ ซึ่งการยดึอํานาจการปกครองประเทศในครั้งนี้ไดกระทาํโดยคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) อันประกอบดวย กองทพับก กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพัเรอื กองทพัอากาศ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา เปนตนไป ซึ่งการยึดอํานาจในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสถานการณความรุนแรง
ทีเ่กิดขึน้ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพืน้ทีต่างๆ ของประเทศ สงผลใหประชาชน
ผูบรสุิทธ์ิเสียชีวิต ไดรบับาดเจบ็และเกิดความเสยีหายตอทรพัยสนิอยางตอเน่ือง โดยเหตกุารณดงักลาว
มีแนวโนมขยายตวั จนอาจเกดิเหตกุารณรายแรงท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะ
ปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิรูปโครงสรางทาง
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม และอื่นๆ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมกับทุกฝาย คณะรกัษาความสงบแหงชาติ
จึงไดกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการแบงเปน ๓ ระยะ คือ 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

 ระยะที่หน่ึง เปนการใชอํานาจสกัดการใชกําลังและการนําอาวุธมาใชคุกคามประชาชน 
ยตุคิวามหวาดระแวง และแกปญหาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง ทีส่ะสมมากวาหกเดอืน
ใหคลี่คลายลง
 ระยะที่สอง จัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทําหนาที่ในทางนิติบัญญัติ
และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟู
ความสงบเรยีบรอย ความรูรกัสามคัค ีและความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 
จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตางๆ เพื่อใหมีการปฏิรูปในดาน
การเมืองและดานอื่น ๆ 
 ระยะท่ีสาม จัดใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกาการเมืองใหรัดกุม เหมาะสม 
ปองกันและปราบปรามการทุจรติ สามารถตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐไดอยางมีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และ
เปนธรรม โดยใหความสําคญัแกหลกัการพ้ืนฐานย่ิงกวาวธิกีารในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว
      ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ จะขอนําเสนอเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตร
การเมอืงไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึความเปนมาของสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินประเทศไทย ซึง่จะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพการณทางการเมืองในแตละยุคสมัย รวมท้ังพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยจากอดตีจนถงึปจจบุนัผานกลไกการดาํเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิดงัตอไปนี้  
    นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ทัง้หมด ๖ ครัง้ คอื สภานติบิญัญตัแิหงชาตทิีไ่ดรบัการแตงตัง้เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๕ สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับ
การแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ และสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งในแตละคร้ังมีประวัติความเปนมา อํานาจหนาที่ 
และระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้               

๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕
 ๑.๑  ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ เกิดขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ที่กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ อันเปนผลมาจากการท่ี
คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
เปนผลสาํเรจ็ ซึง่เปนการทาํรฐัประหารรฐับาลทีต่นเองดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีและประกาศยกเลกิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน โดยใหเหตุผลวา 
เพือ่แกไขสถานการณซึง่เปนภยันตรายตอประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตรยิ และประชาชน ใหสงบ
เรียบรอยเปนปกติสุขโดยรวดเร็ว และกําหนดกลไกการปกครองท่ีเหมาะสมแกสภาพของประเทศ 
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และจติใจของประชาชน จากนัน้จงึไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ แทน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ สําหรับเหตุผลในการปฏิวัติยึดอํานาจครั้งนี้ 
คือ มีภัยคุกคามจากนอกประเทศที่มุ งเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสูระบอบอื่นซ่ึงมิใชระบอบ
ประชาธิปไตย และปญหาภายในประเทศที่เกิดความไมสงบตาง ๆ เนื่องจากการใชสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู ตลอดจนการแกไขปญหาตามวถิทีางของรฐัธรรมนญูจะไมทนักบัสภาพการณ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ไดบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติ
แหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย
โดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีวาระ
คราวละ ๓ ป นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ทั้งนี้ สมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน มาจากการแตงตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี
 ๑.๒  อํานาจหนาที่
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ มีอํานาจตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยสรุปดังนี้
     ๑) การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอรางรัฐธรรมนูญ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญตองกระทําเปน ๓ วาระ ตามขอบังคับ
การประชุมของสภานติบัิญญัตแิหงชาติ สาํหรบัการพจิารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทาํไดเม่ือการพจิารณา
วาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
     การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการที่
จะใหประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดและการประชมุตองมสีมาชกิ
มาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
     เมือ่สภานิติบญัญตัิแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลว ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
     ในกรณีท่ีสภานติิบัญญัตแิหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญในวาระท่ี ๑ หรอื
วาระที่ ๓ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมภายใน ๙๐ วัน นับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบ
     ๒) การเสนอและพจิารณารางพระราชบญัญตั ิจะเสนอรางพระราชบญัญตัไิดเฉพาะสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งหมายความถึง
รางพระราชบัญญัติวาดวยขอความตอไปนี้ทัง้หมดหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ การตั้งขึ้น
หรอืยกเลกิหรอืลดหรอืเปลี่ยนแปลงแกไขหรอืผอนหรอืวางระเบยีบการบงัคบัอันเก่ียวกับภาษีหรอือากร 
จดัสรรหรอืรบัหรอืรกัษาหรอืจายหรอืกอภาระผกูพนัเงนิแผนดนิ หรอืการลดรายไดแผนดนิ หรอืการกูเงนิ 
หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือรางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตราจะเสนอไดก็แตโดย
คณะรัฐมนตรี ในกรณีเปนทีส่งสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอจะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติที่จะวินิจฉัย
     ๓) การตราขอบงัคับสภานติิบญัญัติแหงชาติ เก่ียวกับการเลอืกและการปฏบิตัหินาท่ีของ
ประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธกิาร วธิกีารประชมุ การเสนอและพจิารณารางพระราชบญัญตั ิ
การพจิารณารางรัฐธรรมนญู การเสนอญตัติ การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทูถาม การรกัษาระเบยีบ
และความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

     ๔)  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ในกรณีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติ
      เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนด
มีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
  ๕)  อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
     ๕.๑) กรณีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
หรอืเกดิขึน้โดยคณะรฐัมนตรขีอใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยั ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยัชีข้าด
     ๕.๒) กรณมีปีญหาวาการกระทําหรือการปฏิบตัใิดขดัหรือแยงหรอืไมเปนไปตามบทบัญญตัิ
แหงธรรมนูญการปกครอง ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
     กรณมีขีอสงัเกตวา ธรรมนูญการปกครองฉบบันีเ้หมอืนกบัรฐัธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้งช่ือ หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ กลาวคือ สภานิติบัญญัติแหงชาติมีสมาชิก
มาจากการแตงตั้งทั้งหมด ขาราชการประจํามีสิทธิเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองไดทั้งคณะรัฐมนตรี
และในสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน แตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกันมิได การใหอํานาจพิเศษตามมาตรา ๑๗ แกนายกรัฐมนตรี
มขีอบขายในการใชบงัคบัการกระทาํตาง ๆ  กวางขวางขึน้ โดยถอืวาการกระทาํอันเปนการบอนทาํลาย
เศรษฐกิจของประเทศ หรือกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรอืทาํลายทรพัยากรของประเทศ หรอืบัน่ทอนอนามยัของประชาชนเปนการกระทาํทีผ่ดิรายแรงเทากบั
การกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของชาติ นอกจากน้ันยังบัญญัติใหใชมาตราน้ียอนหลัง
กับการกระทําดังกลาวที่เกิดขึ้นกอนใชบังคับธรรมนูญนี้อีกดวย    
     สวนความแตกตางในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดแก การท่ีบัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพจิารณารางรฐัธรรมนูญทีค่ณะรฐัมนตรีจะเสนอมาใหพจิารณาเทานัน้ 
นอกจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเกี่ยวกับงาน
ในหนาทีไ่ด ซึง่ตางจากสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 
๒๕๐๒ ซึ่งไมมีสิทธิและหนาที่ดังกลาว

 ๑.๓  ระยะเวลาดํารงตําแหนง
     สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดน้ี ดํารงตําแหนงระวางวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ โดยมีพลตรี ศิริ สิริโยธิน ทําหนาที่เปนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติระหวาง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง
โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ อันมีสาเหตุมาจาก
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ภายหลังเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทําใหมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดขอลาออกจากตาํแหนง จาํนวน ๒๘๘ คน ทําใหจํานวนสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติท่ีเหลอืมีจาํนวน
ไมเพียงพอจะประกอบเปนองคประชุมได

๒. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
 ๒.๑ ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ เกิดจากการยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนการยึดอํานาจและขับไลรัฐบาลชุดทีม่ีจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี การปฏิวัติของประชาชนในครั้งนี้ไมมีการยกเลิกธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พทุธศกัราช ๒๕๑๕ แตท่ีมีการต้ังสภานิตบิญัญตัแิหงชาตขิึน้ใหมก็เพราะสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ทีไ่ดรับการแตงตั้งในสมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดลาออกจาก
ตําแหนงตามเสียงเรียกรองของกลุมนักศึกษาและประชาชนในขณะนั้นเพื่อเปดทางใหรัฐบาลแตงตั้ง
สมาชิกชุดใหมกอนทีจ่ะมีการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดเปนการเด็ดขาดลงไป ทําใหเหลือสมาชิก
สภานติบัิญญัตแิหงชาตเิพยีง ๑๑ คน ซ่ึงไมเพยีงพอที่จะประกอบเปนองคประชมุสภานิติบญัญติัแหงชาต ิ
ดวยเหตุนี้จงึมีการยุบสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิและทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งสมัชชาแหงชาตขิึ้น 
จํานวน ๒,๓๔๗ คน ตามพระบรมราชโองการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
เพื่อใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเองใหเหลือ ๒๙๙ คน เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เพื่อพจิารณาและอนมัุติรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีจะใชบงัคบัแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 
พทุธศกัราช ๒๕๑๕ สมชัชาแหงชาตชิดุน้ีเรยีกกันท่ัวไปวา “สภาสนามมา” ทัง้นี ้สมาชกิสมัชชาแหงชาติ
ไดเลอืกตั้งกนัเอง เม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๑๖ โดยขาราชการพลเรอืนเปนกลุมท่ีไดรบัเลอืกเปนสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิหงชาตมิากท่ีสดุ และพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติามมติ
สมัชชาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖

 ๒.๒ อํานาจหนาที่
     เน่ืองจากสภานติบัิญญตัแิหงชาตชิดุน้ีปฏบิตัหินาท่ีตัง้แตวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๑๖ ถงึวนัที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ ดังน้ันจงึมีอํานาจหนาท่ีตามธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช ๒๕๑๕
ท่ีไมแตกตางไปจากสภานิตบัิญญัตแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน โดยมอํีานาจหนาที่หลกั ๆ  
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพิจารณารางรัฐธรรมนูญทีค่ณะรัฐมนตรีเสนอ ดังจะเห็นไดวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนีไ้ดพิจารณาและลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทีจ่ะนํามาใชแทน
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ โดยในกระบวนพจิารณาดงักลาวสภานิตบิญัญตัแิหงชาตไิดจดัตั้งคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพจิารณารางรฐัธรรมนูญ เมื่อคณะกรรมาธกิารคณะน้ีพจิารณาแลว จึงไดเสนอ
รางรัฐธรรมนูญตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื ่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขรางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว จึงไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญเมื่อวันที ่
๗ ตุลาคม ๒๕๑๗  
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     เนื่องจากคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญไดใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนแนวทางในการพิจารณา รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีจงึวางแนวการปกครองไวคลายกบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ คือ ยึดหลักการของระบบรัฐสภาเปนหลัก
ในการปกครอง กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
     ในระหวางการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งอยูในชวง
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๑ ครั้ง
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ประกาศใชเมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๑๘ เปนการแกไขเก่ียวกับเร่ืองการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผู รับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนประธานองคมนตรี

 ๒.๓  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
     สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ โดยมีหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ทําหนาที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ระหวางวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ และนายประภาศน อวยชัย ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ระหวางวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง เน่ืองจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

๓. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐
 ๓.๑  ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ เกิดขึ้นภายหลังคณะปฏิวัติไดทําการยึดอํานาจ
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ นําโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู ไดเขายึดอํานาจจากรัฐบาล
ที่มีนายธานินทร กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจเพราะวา
มีความแตกแยกของขาราชการและประชาชน ประกอบกับการจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
๓ ขั้นตอน ๆ ละ ๔ ปนั้นนานเกินไป คณะผูยึดอํานาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
คอื รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ และไดประกาศใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๒๐ เปนการชัว่คราวแทน ในธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัรฉบบันี้
ไดปรากฏเจตนารมณอยางชดัเจนในการทีจ่ะใหมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม เพือ่ใหมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปภายใน
ปพุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรที่มีหนาที่จัดทําตามความในคําปรารภ
ตอนหนึ่งวา คณะปฏิวัติจะใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นตามเปาหมายที่กาํหนดไวใหมีการเลือกตั้งปพุทธศักราช ๒๕๒๑ พรอมทั้งกําหนดให
มีสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีจํานวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน แตไมเกิน ๔๐๐ คน ตอมาในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๓๖๐ คน มีอํานาจหนาที่
ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐

    ๓.๒ อํานาจหนาที่
        สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ มอีาํนาจหนาทีต่ามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยสรุปดังนี้
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        ๑) การจัดทาํรัฐธรรมนญู โดยใหสภานิตบิญัญติัแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา
คณะหนึ่งทําหนาทีร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา ๓ วาระ การพิจารณาในวาระที ่ ๑ และวาระที ่ ๒ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภานติบัิญญัตแิหงชาต ิสําหรบัวาระที ่๓ ใหกระทาํไดเมื่อการพจิารณาวาระที ่๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วนั
        การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี ๓ ใหใชวธิเีรยีกชื่อและตองมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวย
ในการที่จะประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด การประชุม
วาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จงึจะเปนองคประชมุ 
เม่ือสภานติบัิญญตัแิหงชาตไิดลงมติใหความเหน็ชอบในวาระที ่๓ แลว ใหประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
นํารางรฐัธรรมนญูขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตรยิเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธยประกาศใช
เปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
        ในการพจิารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที ่๓ ถาไมไดคะแนนเสยีงเหน็ชอบ ใหสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการปกครองนี ้ แตถาการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ใหขยาย
กาํหนดเวลาการจดัใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วนันับแตวนัสิ้นปพทุธศกัราช ๒๕๒๑ ในการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญทีจ่ัดทําขึ้นใหม ถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ หรือวาระที่ ๓ ใหสมาชิก
สภานติบัิญญัตแิหงชาตท้ัิงหมดพนจากตาํแหนงในวนัท่ีสภานติบิญัญตัแิหงชาตลิงคะแนนเสยีงไมเหน็ชอบ 
และใหคณะรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของสภานโยบายแหงชาตนํิารางรฐัธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธกิาร
รางขึ้น หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหน่ึง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ 
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญ
        ๒) การพิจารณารางพระราชบญัญติั จะเสนอรางพระราชบญัญตัไิดเฉพาะคณะรฐัมนตรี
เทานั้น และใหพิจารณาเปน ๓ วาระตามลําดับ ดังนี้
        วาระที ่ ๑ ใหสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตันิัน้ ในกรณสีภาลงมตริบัหลกัการรางพระราชบญัญตัิ ใหสภาพจิารณาในลาํดบัตอไป
เปนวาระที่ ๒
        วาระที่ ๒ เพื่อประโยชนแกการพิจารณาในวาระที่ ๒ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา
        ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการทีส่ภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอหรือสมาชิกเสนอโดยมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวา ๓๐ คน เฉพาะในกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองตราพระราชบัญญัติขึ้นไวเพื่อประโยชน
สําคัญของรัฐโดยฉับพลันทันตอสถานการณ ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหพิจารณาโดยกรรมาธิการ
ทีส่ภาตั้ง เมือ่คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลวใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
นั้นโดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานตอประธานสภาโดยใหสภาพิจารณาตอไป
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        ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิจารณา
เริม่ตนดวยชือ่ราง คาํปรารภ แลวเรยีงตามลาํดับมาตรา เมือ่ไดพจิารณาจนจบรางแลว ใหสภาพจิารณา
ทัง้รางเปนการสรุปอกีครัง้หน่ึง การพิจารณาสมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคาํได แตจะขอแกไขเพ่ิมเตมิ
เนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ขัดแยงกันอยู
        วาระที่ ๓ ใหที่ประชุมลงมติวาสมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม ในวาระนี้
ไมมกีารอภิปราย ในกรณีทีส่ภามีมตใินวาระท่ี ๑ ไมรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตัหิรอืมมีตใินวาระ
ที ่๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบญัญตัดิงักลาวใชเปนกฎหมาย รางพระราชบญัญตันิัน้เปนอันตกไป
         รางพระราชบัญญตัทิีส่ภามมีตใินวาระท่ี ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการ
รัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป สวนรางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
        ๓) การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เกี่ยวกับการเลือกและ
การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา กรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติที่ไมมีลักษณะเปนการขอให
คณะรัฐมนตรีหรอืรฐัมนตรีชีแ้จงหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด ๆ  การอภิปราย การลงมติ การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อการดําเนินการตามหนาที่
        ๔) การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติให
พระราชกาํหนดมผีลเปนพระราชบญัญตัติอไป ถาสภานติบิญัญตัแิหงชาตไิมอนมุตัใิหพระราชกาํหนดนัน้
ตกไป แตไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
        ๕) อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
           ๕.๑) กรณีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แหงชาตหิรอืคณะรฐัมนตรขีอใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยั ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยัชีข้าด
           ๕.๒)  กรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใด ขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
  ๓.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
      สภานติบิญัญตัแิหงชาติชดุน้ี ดาํรงตําแหนงระหวางวนัที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ถงึวนัที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๒๒ โดยมีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ทําหนาที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

๔. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๔
  ๔.๑ ความเปนมา
      สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาจากการยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําโดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ 
พลเอกสุจนิดา คราประยูร พลเรือเอก ประพัฒน กฤณจันทร พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล พลตํารวจเอก
สวสัดิ ์อมรววิฒัน และพลเอก อสิระพงษ หนนุภกัด ีไดยดึอาํนาจจากรฐับาลทีม่พีลเอก ชาติชาย ชณุหะวณั 
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ดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีเหตผุลสําคญัในการเขายึดอํานาจ คอื การรกัษาไวซ่ึงสถาบนัท่ีมีพระมหากษตัรยิ
เปนประมุขแหงรัฐใหดํารงอยูตลอดไป คณะผูยดึอาํนาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญทีใ่ชบังคับอยูในขณะนั้น 
คอื รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเตมิ และไดประกาศใชธรรมนญู
การปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ แทน ซึ่งไดกาํหนดใหมีสภาเดยีวคอืสภานติบิญัญติัแหงชาติ 
ประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน แตไมเกิน ๓๐๐ คน และเมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ไดประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวน ๒๙๒ คน ซึ่งมี
หนาทีห่ลักเพียง ๒ ประการ คือ จัดทํารัฐธรรมนูญโดยคํานึงถึงการเลือกตั้งทัว่ไปซึ่งจะมีขึ้นภายในป 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด

  ๔.๒ อํานาจหนาที่
      สภานิติบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอํานาจหนาทีต่ามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยมีอํานาจหนาที่สรุปไดดังนี้
      ๑)  การจดัทาํรฐัธรรมนญู โดยใหสภานิตบิญัญตัแิหงชาตแิตงตั้งกรรมาธกิารขึ้นมาคณะหนึ่ง
จํานวนไมเกิน ๒๐ คนทําหนาทีร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และให
สภานติบัิญญัตแิหงชาตพิจิารณาเปน ๓ วาระ ตามขอบงัคบัการประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสาํหรบั
การพิจารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
       การประชุมในวาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทัง้หมดที่มีอยูในวันประชุม จึงจะเปนองคประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียก
ชื่อและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่อยูในวันลงคะแนน
      เมือ่สภานิติบญัญตัิแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลวใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ โดยการประกาศใชรฐัธรรมนูญใหประธานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
      ในการพจิารณารางรฐัธรรมนญูในวาระที่ ๓ ถาไมไดคะแนนเสยีงเหน็ชอบ ใหสภานติบิญัญตัิ
แหงชาตริางรฐัธรรมนญูขึ้นใหมและพจิารณารางรฐัธรรมนญูนั้นตามบทบญัญตัแิหงธรรมนญูการปกครองน้ี
แตถาการรางและพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งไดภายในป
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ใหขยายกําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วันนับแตวันสิ้นป
พุทธศักราช  ๒๕๓๔
      ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ 
หรอืวาระท่ี ๓ ใหสมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาตท้ัิงหมดพนจากตาํแหนงในวนัท่ีสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และใหสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี 
เพือ่พจิารณารางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธกิารรางรฐัธรรมนญู หรอืรางรฐัธรรมนญูของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียง
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

      ๒) การพิจารณารางพระราชบัญญตั ิรางพระราชบญัญตัจิะเสนอไดกแ็ตโดยคณะรฐัมนตรี 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหกระทําเปน ๓ วาระ ดังนี้
      วาระท่ี  ๑  ให สภาพิจารณาและลงมติว าจะรับหลักการหรือไม รับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่ ๒
      วาระที ่๒ ใหพจิารณารางพระราชบญัญตัโิดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้หรอืกรรมาธกิาร
เต็มสภา ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการท่ีสภาต้ัง การพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอ หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวา ๓๐ คน และที่ประชุมอนุมัติ
      เมือ่คณะกรรมาธกิารไดพจิารณารางพระราชบญัญตัเิสรจ็แลวใหเสนอรางพระราชบญัญตัิ
โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานตอประธานสภา เมื่อประธานสภาไดรับ
รางพระราชบญัญตัแิละรายงานของคณะกรรมาธกิารแลว ใหเสนอสภาเพ่ือพจิารณาตอไป ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญตัทิีค่ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณาเร่ิมตนดวยช่ือราง คาํปรารภ 
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา เมื่อไดพิจารณาจบรางแลว ใหสภาพิจารณาท้ังรางเปนการสรุป
อีกคร้ังหน่ึง การพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเติม
เนื้อความใดมิไดนอกจากเน้ือความท่ีเห็นวายังขัดแยงกันอยู เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่ ๒ เสร็จแลว ใหสภาพิจารณาในลําดับสุดทายเปนวาระที่ ๓
      วาระที ่๓ ใหทีป่ระชมุลงมตวิาสมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรอืไม การพจิารณาในวาระนี้
ไมมีการอภิปราย
      ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ หรือลงมติ
ในวาระที ่๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญตัใิชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญตันิัน้เปนอนัตกไป 
รางพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่ ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการรัฐสภา
สงรางพระราชบญัญตัดิงักลาวไปยงันายกรฐัมนตร ีเพือ่นาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป รางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรพีนจากตําแหนง      
      ๓)  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด
      ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคง
แหงชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่จะตอง
พิจารณาโดยรีบดวนและลับเพ่ือรักษาผลประโยชนของแผนดิน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของสภารกัษาความสงบเรยีบรอยแหงชาตจิะกราบบงัคมทลูพระมหากษตัรยิเพือ่ทรงตราพระราชกาํหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติก็ได
      เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญตัติอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาติไมอนมุตั ิใหพระราชกําหนดน้ันตกไป แตทัง้นีไ้มกระทบ
กระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
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จุลนิติ

      ๔)  การตราขอบังคับสภานติิบญัญัติแหงชาติ เก่ียวกับการเลอืกตัง้และการปฏบิตัหินาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติทีไ่มมีลักษณะเปนการขอใหคณะรัฐมนตรีชี้แจง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ การอภิปราย การลงมติ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
      ๕)  อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
         ๕.๑) ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัตแิหงชาติวินิจฉัย ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วินิจฉัยชี้ขาด 
         ๕.๒) ในกรณีมปีญหาวาการกระทาํหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

  ๔.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
      สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ 
๒๑ มนีาคม ๒๕๓๕ โดยมนีายอุกฤษ มงคลนาวิน ทาํหนาทีป่ระธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

๕. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ๕.๑ ความเปนมา
      เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข (คปค.) โดยมพีลเอก สนธ ิบญุยรตักลนิ เปนหวัหนาคณะฯ พลอากาศเอก 
ชลิต พุกผาสุก เปนรองหัวหนาคณะฯ พลเรือเอก สถิรพันธุ เกยานนท พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ 
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ เปนสมาชิกฯ พลเอก วินัย ภัททิยกุล เปนเลขาธิการฯ พลเอก 
สพรั่ง กลัยาณมิตร เปนผูชวยเลขาธิการฯ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา เปนผูชวยเลขาธกิารฯ ไดเขายึดอาํนาจ
การปกครองประเทศจากรฐับาล พนัตาํรวจโท ทักษิณ ชนิวัตร นายกรฐัมนตร ีโดยประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แทน โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามที่ปรากฏในคําปรารภของ
รฐัธรรมนญู (ฉบับชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ คอื “ปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรทัธาในการบรหิาร
ราชการแผนดิน ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความขัดแยง
ในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชน
ในชาต ิอันเปนวิกฤตกิารณรนุแรงทางสงัคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวกิฤตกิารณ
ดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกัน
ซึง่อาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนือ้ได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง 
ระบบเศรษฐกจิ และความสงบเรยีบรอยของประเทศ จาํเปนตองกาํหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แกสถานการณเพื่อใชไปพลางกอน”
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จุลนิติ

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให 
“สภานติบิญัญตัแิหงชาต”ิ ประกอบดวยสมาชกิจํานวนไมเกนิ ๒๕๐ คน ซึง่พระมหากษัตรยิทรงแตงตัง้
จากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และรัฐสภา ซึง่การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตัง้เปนสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ใหคาํนงึถงึบคุคลจากกลุมตาง ๆ  ในภาครฐั ภาคสงัคม และภาควชิาการ จากภมูภิาคตาง ๆ  อยางเหมาะสม 
โดยผานการสรรหาคัดเลอืกจากคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ (คมช.) ซึง่ประธานคณะมนตรีความมัน่คง
แหงชาติ จะเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ

  ๕.๒ อํานาจหนาที่
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีอํานาจหนาที่โดยสรุปดังนี้
      ๑)  การตราพระราชบัญญตั ิ โดยพระราชบัญญตัเิปนกฎหมายท่ีพระมหากษัตรยิทรงตราข้ึน
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งแบงไดดังนี้
      ก. อํานาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที่สมาชิก
เสนอนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนผูวินิจฉัย   
      ข. อํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจะตอง
พิจารณาเปน ๓ วาระ คือ
      วาระท่ี ๑ เปนการพิจารณาในขั้นรับหลักการ ซึ่งเปนการพิจารณาหลักการทั่วไปของ
รางพระราชบัญญัติวาสมควรจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
และเพื่อประโยชนแกการพิจารณาและการลงมติดังกลาว สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณากอนรับ
หลักการก็ได แตตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมาถึง
คณะกรรมาธิการ
      วาระที ่๒ เปนการพจิารณาเปนรายมาตรา (ขัน้แปรญตัต)ิ โดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้
หรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งพิจารณาในรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติทุกมาตราและพิจารณา
ทีละมาตราตามลําดับ วาระนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไมไดเปนกรรมาธิการสามารถเสนอ
ขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายไดตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี การขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายน้ี เรียกวา 
“การแปรญัตติ”
      ตามปกติใหพจิารณารางพระราชบัญญตัโิดยคณะกรรมาธิการทีส่ภาต้ัง สวนการพจิารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และ
ที่ประชุมสภาอนุมัติ
      วาระที่ ๓ เปนการพิจารณาลงมติวารางพระราชบัญญัติสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
หรอืไม ซึง่การพจิารณารางพระราชบญัญตัใินวาระที ่๓ นี ้จะไมมกีารอภปิราย และในกรณทีีส่ภาลงมติ
ไมสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตในกรณีที่สภามีมติสมควร
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหรางพระราชบัญญัติประกาศใชเปนกฎหมายใหเลขาธิการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปน
กฎหมายตอไป
      ๒)  การพิจารณาอนุมติัหรอืไมอนมุติัพระราชกาํหนด ในกรณเีพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจกัร ความปลอดภยัของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรอื
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมือ่มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา
ทีต่องพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึง่พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ให้ใชบงัคบัดงัเชนพระราชบญัญตั ิเม่ือไดประกาศใชพระราชกาํหนดแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกาํหนด
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคบัเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาตไิมอนุมัต ิใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทอืนกจิการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกาํหนดนั้น เวนแตพระราชกาํหนดน้ัน
มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรอืยกเลกิบทบญัญตัแิหงกฎหมายใด ใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีมอียูกอน
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันทีก่ารไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      ๓)  การพจิารณาและเสนอความเห็นรางรฐัธรรมนญู เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตาง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไข
มายังสภานติบัิญญัติแหงชาต ิซึ่งสภานิตบิญัญตัแิหงชาตจิะตองพจิารณาและเสนอความคดิเหน็ในเรื่อง
ดังกลาว
      ๔)  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมือ่จัดทาํรางรัฐธรรมนูญ
แลวเสรจ็ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
เฉพาะทีจ่ําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทีจ่ัดทํา
รางรฐัธรรมนูญแลวเสรจ็เพือ่เสนอตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตดิาํเนินการตอไปซ่ึงสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
      ๕)  การตราขอบงัคับการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิโดยตราขอบงัคบัเก่ียวกบัการ
เลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธกิาร วธิกีารประชมุ การเสนอ
และพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
      ๖)  การตั้งกระทูถามรฐัมนตร ี ในที่ประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคน มสีทิธิ
ต้ังกระทูถามรฐัมนตรใีนเรื่องใดอนัเก่ียวกับงานในหนาท่ีได แตรฐัมนตรยีอมมสีทิธท่ีิจะไมตอบเมื่อเหน็วา
เรื่องน้ันยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรอืประโยชนสาํคญัของแผนดนิ หรอืเมื่อเหน็วา
เปนกระทูที่ตองหามตามขอบังคับ
      ๗)  การเสนอญัตติ ในกรณีทีม่ีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะ
รฐัมนตรเีหน็สมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติ นายกรฐัมนตรจีะแจงไปยงั
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมกีารเปดอภิปรายทัว่ไปในทีป่ระชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

กไ็ด ในกรณเีชนวาน้ีสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะลงมตใินปญหาทีอ่ภปิรายมไิด นอกจากนี ้ในกรณมีปีญหา
สาํคญั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิาํนวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน จะเขาชือ่เสนอญตัตขิอเปดอภปิราย
เพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจไมได 
     ๘) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีขอใหวินิจฉัย ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับแกกรณีนั้น

 ๕.๓  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
     สภานติบิญัญตัแิหงชาตชิดุนี ้ดาํรงตาํแหนงตัง้แตวนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ ตามประกาศแตงตัง้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเลือก
ใหมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอก จรัล กุลละวณิชย เปนรองประธาน
สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิคนทีห่นึง่ และนางสาวพจนยี ธนวรานชิ เปนรองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
คนที่สอง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ 
วรรคแรก นัน้ ไดบญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาตติามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาจะมกีารประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ ซึง่ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรก เม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ดังน้ัน จึงถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สิน้สดุลงในวันที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามในสวนของวุฒสิภานัน้ ในวาระเร่ิมแรกหากปรากฏวา
ตองมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกแลว ยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
วฒุสิภาตอไป เวนแตการพจิารณาใหบคุคลดาํรงตาํแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนกวาจะมีวุฒิสภาชุดใหม และกิจการใด
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๖. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ๖.๑  ความเปนมา
     คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) อนัประกอบดวย กองทพับก กองบญัชาการกองทพัไทย 
กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิไดเขาควบคุมอาํนาจในการปกครองประเทศ 
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา เปนตนไป โดยประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย 
และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามท่ีปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ วา “ตามท่ีไดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองข้ึนในกรุงเทพมหานคร
และพืน้ทีใ่กลเคยีงอยางตอเนือ่งมาเปนเวลานาน จนลกุลามไปสูแทบทกุภมูภิาคของประเทศ ประชาชน
แตกเปนฝายตาง ๆ ขาดความสามคัคแีละมทีศันคตไิมเปนมติรตอกัน บางครัง้เกดิความรนุแรง ใชกาํลงั
และอาวุธสงครามเขาทํารายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน

83-101-MAC6.indd   96 1/8/57   09:53



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๙๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ไมเปนปกตสิขุ การพฒันาเศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองชะงกังนั กระทบตอการใชอํานาจทางนิตบิญัญตัิ 
ในทางบริหารและในทางตุลาการ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤตการณรายแรงที่ไมเคย
ปรากฏมากอน แมรัฐจะไดแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตางๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎรและจัดใหมีการเลือกตั้ง
ทั่วไป และฝายที่ไมไดเปนคูกรณี เชน องคกรธุรกิจ ภาคเอกชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง 
กองทพั และวุฒิสภา ไดพยายามประสานใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตกไ็มเปนผลสาํเรจ็ กลบัจะเกดิ
ขอขัดแยงใหมในทางกฎหมายและการเมือง เปนวังวนแหงปญหาไมรูจักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไปและมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลไดทุกขณะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชนผูสุจริต กระทบตอการทํามาหากิน
ภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจาก
ภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอํานาจรัฐ และความเชื่อมัน่ของนักลงทุนตางชาติ ทัง้ยังเปดชองใหมี
การกออาชญากรรมและความไมสงบเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคงของชาตแิละความศรทัธา
ของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖ 
ไดบัญญัตใิหมี “สภานิติบญัญติัแหงชาต”ิ ประกอบดวยสมาชกิจํานวนไมเกิน ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษตัรยิ
ทรงแตงตั ้งตามทีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา จากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
และมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป โดยจะตองคํานึงถึงความรูความสามารถ และความหลากหลายของบุคคล
จากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสงัคม ภาควชิาการ ภาควชิาชพี และภาคอื่นท่ีจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 ๖.๒  อํานาจหนาที่ของสภานติิบญัญัติแหงชาติตามบทบญัญัติรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗     
         ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ไดบญัญตัใิห
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
     ๑) การวินิจฉัยช้ีขาดในกรณเีมือ่ไมมบีทบญัญัติแหงรฐัธรรมนญูนีบ้งัคับแกกรณใีดทีเ่กดิขึน้
ในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง)  
        ในกรณีทีม่ีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเปนกรณีที่
ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีท้ี่จะนํามาใชบังคับกับกรณีดังกลาวได ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
     ๒) การทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (มาตรา ๖ วรรคสอง)
        ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
     ๓) การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔) 
        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให
พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ซึ่งรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวา 
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๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง๑ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี
        รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การตั้งขึ้น การยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษี
หรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา 
ซึง่ในกรณทีีเ่ปนทีส่งสยัวารางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตเิปนรางพระราชบัญญตัิ
เก่ียวดวยการเงินหรือไม ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย โดยรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตหิรอืสภาปฏริปูแหงชาตินัน้ คณะรฐัมนตรอีาจขอรบัไปพจิารณา
กอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได อนึ่ง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหกระทาํไดโดยวธิกีารเดยีวกบัการตราพระราชบญัญตั ิแตการเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ใหกระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
        รางพระราชบญัญตัแิละรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ
ของสภานิติบัญญัติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
     ๔)  การปรึกษารางพระราชบัญญตัหิรอืรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ใหม 
(มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
        ในกรณีทีร่างพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญใด พระมหากษตัรยิ
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว
มไิดพระราชทานคนืมา สภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะตองปรกึษารางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูนัน้ใหม ถาสภานติบิญัญตัแิหงชาตมิมีตยินืยนัตามเดมิดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียู ใหนายกรัฐมนตรีนาํรางพระราชบัญญตัหิรอืรางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วนั ใหนายกรฐัมนตรนีาํพระราชบัญญตัหิรอืพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
     ๕)  การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑) 
        เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓๑             ฯลฯ   ฯลฯ
  ในการดําเนินการตาม (๑) หากเห็นวากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้น
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป ในกรณี
ที่เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการตอไป
                                               ฯลฯ    ฯลฯ”
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ภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืเม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษีอากรหรอืเงนิตราที่ตองพจิารณา
โดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติ
        เมือ่ไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา  ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นมีผล
ใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั ้งนี ้ไมกระทบกระเทือนกิจการทีไ่ดเปนไปในระหวางทีพ่ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแต
พระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่พระราชกําหนด
ดังกลาวตกไป การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     ๖)  การมีมติใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพนจากตําแหนง (มาตรา ๑๒)
        สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผู ใดกระทําการอันเปนการเสื ่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจาก
สมาชิกภาพ 
     ๗)  การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
        สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณา
รางพระราชบญัญัตแิละรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ การเสนอญตัต ิการอภิปราย การลงมติ 
การตั้งกระทูถาม การรกัษาระเบยีบและความเรยีบรอย และกิจการอ่ืนเพื่อดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ี
     ๘)  การตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดเกี่ยวกับหนาที่ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)
        ในท่ีประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคนมีสทิธติั้งกระทูถามรฐัมนตร ีในเรื่องใด
อันเกี่ยวกบังานในหนาที่ แตรฐัมนตรมีีสทิธท่ีิจะไมตอบเมื่อเหน็วาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกบั
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทีต่องหามตามขอบังคับ 
ในกรณนีี้สภานติบัิญญัตแิหงชาตจิะตราขอบงัคบักําหนดองคประชมุใหแตกตางจากที่บญัญติัไวในมาตรา 
๑๓ วรรคหนึ่ง๒ ก็ได
     ๙) การเสนอญตัติขอเปดอภิปรายเพ่ือซกัถามขอเท็จจรงิจากคณะรฐัมนตร ี(มาตรา ๑๖ 
วรรคสอง)
        เมือ่มีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จาํนวนสมาชิกทัง้หมด จะเขาช่ือเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายเพือ่ซักถามขอเทจ็จรงิจากคณะรฐัมนตรกีไ็ด 
แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได

 ๒การประชมุสภานติบัิญญัตแิหงชาตติองมสีมาชกิมาประชมุไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จงึจะเปนองคประชมุ.
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

     ๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติในกรณีที่มีปญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๑๗)
        ในกรณีทีม่ปีญหาสาํคญัเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดนิทีค่ณะรัฐมนตรีเหน็สมควรจะฟง
ความคดิเห็นของสมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาต ินายกรัฐมนตรจีะแจงไปยงัประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
เพือ่ใหมกีารเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติกไ็ด แตสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 
     ๑๑)  การลงมตแิตงตัง้นายกรัฐมนตรแีละการใหนายกรฐัมนตรพีนจากตําแหนง (มาตรา ๑๙)
        พระมหากษัตรยิทรงแตงตัง้นายกรฐัมนตรคีนหนึง่ตามมตขิองสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิและ
ทรงไวซึง่พระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามท่ีประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เสนอโดนคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการ
แตงต้ังนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
     ๑๒)  การพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาใดๆ (มาตรา ๒๓)
        หนงัสอืสญัญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรอืพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการนี้ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
        หนงัสือสญัญาทีก่ระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หมายถงึ หนงัสอืสัญญาเกีย่วกบัการคาเสร ีเขตศลุกากรรวม หรอืการใหใชทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทาํให
ประเทศตองสูญเสยีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาตทิัง้หมดหรอืบางสวน หรอืการอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
     ๑๓)  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสัดสวนของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๓๒ (๓))
        ใหมคีณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญขึน้คณะหน่ึงเพือ่จดัทาํรางรฐัธรรมนูญ ประกอบดวย
กรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้งจาก 
         (๑) ประธานกรรมาธิการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๑ คน    
         (๒)  ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน 
         (๓)  ผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
        (๔)  ผูซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ จํานวน ๕ คน
        (๕)  ผูซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
        การแตงตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติเปนครั้งแรก ในกรณีที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พนจากตาํแหนงไมวาดวยเหตใุด ใหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูทีเ่หลอือยูปฏิบตัหินาทีต่อไปได 
โดยใหถอืวาคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูประกอบดวยกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเทาทีเ่หลอือยู 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

แตใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั ้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่ าง
ตามหลกัเกณฑดงักลาวขางตนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญพนจากตาํแหนง
     ๑๔)  การใหความเห็นหรือขอเสนอแนะกับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อประกอบการพจิารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔ วรรคสอง)
        ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็น
หรือขอเสนอแนะของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประกอบการพิจารณาดวย
     ๑๕) การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติม
ในกรณทีี่คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแหงชาติไดมมีติรวมกนัใหแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๔๖)
        ในกรณีท่ีเห็นเปนการจาํเปนและสมควร คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
จะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรอืไมเห็นชอบรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัที่ไดรบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิ
โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะแกไขเพิ่มเติม รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเตมิน้ันมิได เวนแตคณะรฐัมนตรีและคณะรกัษาความสงบแหงชาตจิะเหน็ชอบดวย มตใิหความเหน็ชอบ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทัง้หมดเทาทีม่ี
อยู เมือ่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ใหนายกรัฐมนตรีนํา
รางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิขึ้นทลูเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สภานิติบญัญตัแิหงชาติ
มีมต ิเม่ือพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได 
โดยใหนายกรฐัมนตรลีงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ ในกรณท่ีีพระมหากษัตรยิไมทรงเหน็ชอบดวย
กบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิและพระราชทานคนืมา หรอืเมื่อพนกาํหนด ๙๐ วนัแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป 

บทสรุป
 ในทางประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทยเมื่อมีการยึดอาํนาจการปกครองประเทศ
เปนผลสําเร็จ คณะผูยึดอํานาจจะใชอํานาจในฐานะองคกรผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ ออกประกาศ
หรือคําสั่งใหรัฐธรรมนูญทีม่ีผลใชบังคับอยูในขณะนั้นสิ้นสุดลง และใหฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตร ี
ฝายนติบิญัญตั ิคอื สภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภา สิ้นสดุลง ยกเวนศาลซึ่งเปนองคกรผูใชอาํนาจตลุาการ
ยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย หรือตามประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะผูยึดอํานาจตอไปได และจะมกีารประกาศรฐัธรรมนูญฉบบัชั่วคราวขึ้นใชบงัคบั ซ่ึงรฐัธรรมนญู
ฉบับชั่วคราวโดยสวนใหญจะบัญญัติใหมีการแตงตั้งองคกรทีเ่รียกวา “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ขึ้น 
เพือ่ใหเปนองคกรผูใชอํานาจนติิบัญญตัใินระหวางทีป่ระเทศไมมสีภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และรฐัสภา 
ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที่มีความสําคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงในการปฏิรูป
การปกครองระบอบประชาธปิไตย ทัง้นี ้เพื่อนําพาประเทศไทยใหหลดุพนจากวงจรอุบาทวทางการเมอืง
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางพัฒนาการตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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คําคม

จุลนิติ๑๐๒

In everything the middle course is best,

all things in excess bring trouble.

Plautus

ในทุกสิ่งทุกอยาง การเดินสายกลางนั้นดีที่สุด,
อะไรก็ตามที่สุดขั้วเกินไป จะนําความยุงยากมาให.

เพลาตุส (๒๕๔-๑๕๔ กอน ค.ศ.)

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๔๕, วิทยากร  เชียงกูล)
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หลกัการกาํหนดคณุสมบตัขิองการเปนผูมสีทิธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยจะตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืง

๑. ความนํา
ระบบพรรคการเมอืง (Political Party) น้ันอาจถอืไดวาเปนสถาบนัทางการเมอืงที่มคีวามสาํคญั

สถาบันหนึง่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็โดยเหตุทีเ่ปนองคกรทีเ่ปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่ตาง ๆ กัน เชน การสรรหาบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกรัฐสภา การกําหนดนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหนโยบายของ
พรรคการเมืองนัน้ ๆ เปนทีย่อมรับและไดรับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด การบริหารงาน
ใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอรฐัสภา หรอืในบทบาทของฝายคานในการมุงปกปองรกัษาผลประโยชน
ของประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เปนตน๑ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐที่ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองมีพรรคการเมืองเพื่อทําหนาทีใ่นการผลักดันใหเกิดการกอตั้ง
เจตจํานงทางการเมืองของประชาชน และดําเนินการใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองดังกลาว๒ 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับจึงไดกําหนดมาตรการหรือกลไกที่จะไดสงเสริม
การดําเนินการของพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็ง โดยการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรนั้นจะตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืงไวในคณุสมบตัขิองการเปนผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองอีกดวย

อยางไรก็ตาม ไดม ีข อวิพากษวิจารณกันคอนขางมากจากกลุ มการเมืองบางกลุ มว า 
การที ่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับได บัญญัติบังคับให ผู สมัครรับเลือกตั ้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เทากับเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมืองของประชาชน และทําใหพรรคการเมืองสามารถครอบงําหรือมีอํานาจเหนือในการ
ตอรองกับผู สมัครรับเลือกตั ้งได ดังนั้น จึงมีขอพิจารณาวาหลักการเรื ่องการกําหนดคุณสมบัติ

๑ กษมา  สุขนิวัฒนชัย, แนวทางกฎหมายในการไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมือง, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓, น.๑.

๒ รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาครีตัน (บทคดัยอ), รายงานการศกึษาวจิยั เรื่อง “บทบาทและอาํนาจหนาท่ีของสมาชกิ
รัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๔. 
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หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

จุลนิติ

ของการเปนผูมสีทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองสังกัดพรรคการเมือง
ดวยน้ันไดเคยมีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัใดบาง มีความเปนมาและเจตนารมณ
อยางไร ตลอดจนหลักการดังกลาวมีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความ เรื่อง “หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง” ดังนี้

๒ . หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูม ีสิทธิสมัครรับเลือกตั ้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
  หลักการของประเด็นเรื ่องดังกลาวนี้ มีทีม่าจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเปนการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไมไดมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง สงผลทําใหมีผู สมัครอิสระในการเลือกตั้งครั้งนั้น
เปนจํานวนมาก และผลการเลือกตั้งก็ปรากฏวาผูสมัครอิสระจํานวนไมนอยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร และตอมาเม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลาน้ีไดเขาไปทําหนาท่ีในสภาผูแทนราษฎร
ก็ไดรวมตัวกันจัดตั ้งเปนพรรคการเมืองขึ ้น แตเนื ่องจากสมาชิกของพรรคการเมืองดังกลาว
ไมไดมีอุดมการณรวมกันมากอน จึงอาจทําใหเห็นไดวามีลักษณะเปนพรรคการเมืองเฉพาะกิจทีม่ี
การรวมกลุมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอรองผลประโยชนทางการเมือง ทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
เพราะไมสามารถควบคมุสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได จนในท่ีสดุรฐับาลซึ่งนาํโดยจอมพลถนอม กติตขิจร 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดนําสถานการณดังกลาวมาอางเปนเหตุผลประการหนึ่งในการกระทํา
รัฐประหารตนเอง ตอมาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ทางคณะผู ร างรัฐธรรมนูญจึงไดนําบทเรียนจากเหตุการณทางการเมืองในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๒ 
มาเปนขอกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองไว
ในรฐัธรรมนญูดวย๓ ซึ่งตอมาในช้ันคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมีการลงมติในเรื่องการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๓ อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๙๙.
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ตองสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งผลปรากฏวามีกรรมาธิการไดลงมติเห็นดวยจํานวน ๑๒ คน ไมเห็นดวย
จํานวน ๑๒ คน ในทายที่สุดประธานคณะกรรมาธิการไดออกเสียงชี้ขาดโดยลงมติไมเห็นดวย๔ ตอมา
เมือ่นําเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติอภิปราย
ในเรื่องดังกลาวโดยมีความเห็นแบงออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้๕

 ฝายแรก มีความเห็นวา ควรบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
มีอาทิ ดังนี้
 นายพิชัย  รัตตกุล : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... ส.ส. ในอดีต พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่ผานมานั้น
มีมากที่ไมสังกัดพรรคนั้นเปนคนดี ทํางานอยางเปนอิสระโดยแทจริง ไมขายตัว ... แตนั่นเปนสวนนอย 
สวนใหญแลวอีกประมาณ ๗๐ ทานซึ่งเปน ส.ส. อิสระไมสังกัดพรรคนั้น อดีตทีผ่านมาสอนใหเรา
นํา้ตาตกใน สอนใหรัฐบาลชุดทีแ่ลวตองเกิดความระกําชํ้าใจเหลือเกินจากบทบาทตาง ๆ ของ ส.ส. 
๗๐ คนที่ไมสังกัดพรรค ทัง้นีเ้พราะเหตุวา ส.ส. ๗๐ คนที่ไมสังกัดพรรคนั้น ตางเลนตัว เลนตัวที่จะ
ประเมินตัวเอง ประเมินราคาตัวเองใหสงูขึ้น ถาคนไหนมเีสยีงพดูในสภาหรอือภปิรายในสภาไดเดด็ขาด
มากหนอยราคาก็สูงขึ้น ... อยางไรก็ดี ความวุนวายทีเ่กิดขึ้นในอดีตที่ผานมาจากการที่รัฐธรรมนูญ
ไมบังคบัให ส.ส. ตองสังกดัพรรคนัน้ ทําความปนปวนใหกับการบรหิารงานของสภาและการบรหิารงาน
ของประเทศเปนอยางมาก ... ถาเรารักทีจ่ะใหเห็นการเมืองของประเทศไทยเราในอนาคตดําเนินการ
ไปอยางมีเสถียรภาพเพื่อจะนําไปสูรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแลว จําเปนเหลือเกินที่เราจะตองวางรากฐาน
ระบบพรรคการเมอืงตั้งแตบัดนี ้... มีบางทานบอกวาถาหากให ส.ส. สงักัดพรรคแลวจะเปนการตดัสทิธิ
ของประชาชนไป กระผมวาไมใชตัดสิทธิครับทานประธาน กระผมมีความเห็นวา ถาหากกระผมอยาก
จะไปอยูกับพรรค ก. และพรรค ก. เขาไมสนใจกระผม กระผมเองก็สามารถรวบรวมสมัครพรรคพวก
กระผม ๑,๐๐๐ คน ต้ังเปนพรรคการเมอืงขึ้นมาไดอีกพรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นจงึไมเปนการตดัสทิธเิลย ...”
 นายอมร  จันทรสมบูรณ : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... สิ่งที่เราเขาใจวาเปนระบบรัฐสภา 
คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติคุมรัฐบาลนั้น เปนความเขาใจของระบบรัฐสภาเมื ่อ ๑๕๐ ปกอนนี ้
เพราะปจจบุนันี้นั้น โดยอาศยัหลักเกณฑท่ีวารฐับาลตองมาจากพรรคการเมอืงสวนขางมากในสภาแลว 
เราจะเห็นวาระบบรฐัสภาที่เราเขาใจวาสภานิตบิญัญตัคิมุรฐับาลน้ันจึงไมเปนความจรงิ เพราะวารฐับาล
นัน้ก็คือสวนขางมากในสภานัน่เอง ดังนั้น สิง่ทีอ่ยูในสภาและควบคุมรัฐบาลก็คือพรรคการเมือง ... 
กระผมไมอยากจะเถียงหรือโตแยงวาสิ่งเหลานี้ไมใชเปนการจํากัดสิทธิ กระผมยอมรับวาเปนการจํากัด
สิทธบิางสวน แตเปนการจาํกดัสิทธเิพื่อประชาชน ... บทบญัญตัน้ีิไมไดสมบรูณในตวัเอง การท่ีจะบงัคบั
ใหผูที่สมัครสังกัดพรรคเปนแตเพียงกลไกชิ้นหนึ่ง แตสิ่งทีจ่ะทําใหกลไกนี้สมบูรณก็คือ ถาหากวาผูใด
ลาออกจากพรรค ผูนั้นตองขาดสมาชิกภาพไปดวย กลไกนี้จึงจะสมบูรณ ...”

๔ บันทึกการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ครัง้ที ่๑๖/๒๕๑๗ วนัพธุที ่๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๑๗, น. ๕๙, อางถึงใน คะนึงนิจ  แซเฮง, ปญหาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง, วิทยานิพนธนิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑, หนา ๘๗ – ๘๘.

๕ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๗ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๑๗ วันเสารที ่๗ กันยายน ๒๕๑๗, 
น. ๓๐๐ – ๓๒๔ อางถึงใน คะนึงนิจ  แซเฮง, ปญหาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง, วิทยานิพนธนิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑, หนา ๘๘ – ๙๑.
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 นายเกษม  ศิริสมัพันธ : อภิปรายแสดงความเหน็วา “...เรากาํลงัตองการรฐับาลที่มีความเขมแข็ง
พอสมควร เรามีปญหาอีกมากมายนักในทางเศรษฐกิจสังคมและการปกครองตาง ๆ ทีจ่ะตองมี
รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็งมาแกไขปญหาเหลานั้น ในขณะเดียวกันดวยความเคารพ
ทานประธานกรรมาธิการ ทานบอกวายังไมถึงเวลาที่จะมีระบบพรรคแลวขางหนาเราจะเปนอยางไร 
ขางหนาเราก็จะมีรัฐบาลซึ ่งไมสามารถมัน่ใจในตัวเราเองเลยวาจะสามารถปกครองประเทศ
ดวยความสนับสนุนของสภาหรือไม ... จริงอยูบางทานอาจจะมีความเห็นวาการที่จะสังกัดพรรคนั้น
เปนการจํากัดเสรีภาพ แตถาวาในสังคมที่จะเปนประชาธิปไตยนั้น กระผมอยากจะกราบเรียนวา
ไมใชมีแตเสรภีาพอยางเดยีว แตเราตองการที่จะมวีนัิยบางและพรรคการเมอืงน้ันเปนกระบวนการที่จะ
สรางวินัยในทางการเมืองใหเกิดขึ้น...”

 นายสมัคร  สุนทรเวช : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... วันที่เราจะตัดสินใจในอนุมาตรา (๔) 
ของมาตรา ๑๑๙ น้ีเปนพื้นฐานสาํคญัที่สดุท่ีเราจะวางลงไปในบานเมอืงน้ี เราอยากจะไดเหน็วาวนัหนึ่ง
บานเมืองเราจะมีพรรคการเมืองใหญ ๒ หรือ ๓ พรรค ชวยกันบริหารบานเมืองผลัดเปลี่ยนกันเขา
ผลัดเปลี่ยนกันออก แตถาเราไมเริ่มตนดวยพรรคการเมืองมาก ๆ ในวันนี้จะไปเริ่มตนเมื่อไร...”
 นายอดุล  วิเชียรเจริญ : อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา “... ประชาธิปไตยนั้นจะคงอยูได
ตอเมือ่มีระบบพรรคการเมือง เรานําประชาธิปไตยเขามาใชในเมืองไทยกันโดยคิดวาถาเรามาสราง
สถาบันใหมีสภานิติบัญญัติ มีฝายบริหาร แลวมีการควบคุมกัน และมีการเลือกตั้งเทานั้น เราก็นึกวา
เปนการเพียงพอ ... การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจําเปนเหลือเกินที่จะตองมีคณะบุคคลผูซึ่งมี
แนวนโยบายมีความคิดเห็นในทํานองเดียวกันมาดําเนินการในทางการเมืองจึงจะเปนผล ไมใชวา
ถาสมาชิกอยู ๓๐๐ คน ตางคนก็ตางเปนอิสระแลวก็ลงมาทําอะไรขึ้น มันไมมีแนว ไมมีอะไรทั้งสิ้น 
การปกครองจะเปนไปไมได มันจะกลับไปกลับมาไมมีที่สิ้นสุด ...”
 ฝายท่ีสอง มีความเหน็วา ไมควรบงัคบัใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืง 
มีอาทิ ดังนี้
 นายจําลอง  ครุฑขุนทด : อภิปรายแสดงความเห็นวา “กระผมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ตัด
อนุมาตรา (๔) นีอ้อกไป แลวใหโอกาสแกผูที่ยังไมมีความสมัครใจที่จะเขาสังกัดพรรคการเมืองใด 
เพราะความไมเชื่อใจก็ดี ไมเชื่อในตัวบุคคลก็ดี ไมเขาใจในระบบพรรคการเมืองก็ดี ไดมีโอกาสสมัคร
โดยอิสระเสรี และเมื่อเขาเห็นคุณคาของการมีพรรคการเมือง เขาก็อาจจะมารวบรวมกันขึ้นตั้งเปน
พรรคการเมืองในอนาคต ... เพราะฉะนั้น กระผมเห็นวาในระยะหัวเลี้ยวหัวตอนี้เราควรจะใหผูทีจ่ะ
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สมัครเลนการเมืองในระดับชาตินี้มีอิสระเสรีในการที่จะสมัครไดโดยอิสระ ... หากวาเขามีความจําเปน
หรือมีความเลื่อมใสวาระบบพรรคการเมืองนี้เปนของดีเปนของที่ชาติจะไปรอดแลว กระผมก็คิดวา
เขาคงจะตัดสินใจเขาพรรคใดพรรคหนึ่งที่เขาเลื่อมใสมากที่สุด ...”
 นายไพโรจน ชัยนาม : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... ในเรื่องการมีพรรคการเมืองนี้กระผม
สนับสนนุอยางท่ีสุด การปกครองแบบของเราน้ีจะตองมคีณะพรรคการเมอืง แตวาในเรื่องน้ีน้ันมีเหตผุล
หลายอยางทีย่ังไมเห็นสมควรวาจะใหสมาชิกเขาสังกัดในทันที ... กระผมคิดวาถาบังคับในทันทีแลว
พรรคทีใ่หญ ๆ ก็จะไดเปรียบพรรคเล็ก ๆ ดวยการดึงเขาไป ... กระผมรูสึกวาการบังคับใหสมาชิก
พรรคการเมอืงที่ถกูออกจากพรรคดวยวิธีอยางใดก็ตาม ดวยลาออกหรอืโดยยบุพรรคหรอืดวยถกูไลออก
อะไรกต็ามตองขาดจากสมาชิกสภาไปดวย วธิน้ีีเราไมเคยมมีาเลยในประเทศไทย ... อีกประการหนึ่งนั้น
ขอใหคดิดใูหดวีา ในรฐัธรรมนูญมีมาตราหนึ่งบอกวาสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา เปนผูแทน
ของปวงชนชาวไทย ถาอยางนีแ้ลวเมือ่รัฐธรรมนูญบังคับอยางนีแ้ลวเราจะบังคับใหเขาเขาพรรค
หรือครับ ... ถึงจะมีพรรคอะไรตอไปขางหนามันก็ยังกระจายได ออกจากพรรคนี้อีกพรรคหนึ่งมา
รบัเขาทันทีจะวาอยางไร เราจะหาอะไรแก ไมมีหามไวน่ีครบั พรรคตาง ๆ  มันกจ็ะซื้อ จะออกแขงขนักนั 
นี่แหละที่กระผมเปนหวง ...”
 นายบรรหาร  ศิลปอาชา : อภิปรายแสดงความเห็นวา “...นับวาเปนการสมควรอยางยิ่งที่เรา
ไมไปบังคับใหผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําตองสังกัดพรรค ... ความรูสึกของ
ประชาชนในเรื ่องระบบพรรคนั้นยังหางไกลและไมคอยมีความหมาย ... เราจําเปนจะตองอาศัย
ระยะเวลาอีกสักชวงหน่ึง เพื่อใหมีโอกาสใหไดเขาใจในเรื่องระบบพรรคดพีอ แลวถาหากวาเราไปบงัคบั
ใหผู ทีส่มัครเขารับเลือกตั้งจะตองสังกัดพรรค ก็จะทําใหผู สมัครนั้นตองเรงไปสังกัดพรรคหนึ ่ง
ดวยความจําใจและดวยความไมสมัครใจ เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญนี้ไดบังคับไวเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมเปนประชาธิปไตย แลวไมเปนการเปดโอกาสใหผูสมัครไดมีการทดสอบ
คุณภาพและสวัสดิภาพของแตละพรรค กระผมจึงขอเปรียบเทียบวาเหมือนกับวิธีการคลุมถุงชน ...”
 นายใหญ  ศวิตชาต : อภิปรายแสดงความเห็นวา “ทานประธานที่เคารพ ในกรรมาธิการ
ผมเปนคนท่ีไมเหน็ดวยท่ีจะใหสมาชกิสงักัดพรรคการเมอืง ... ประเดน็แรกท่ีผมไมเหน็ดวยก็คอื เสรภีาพ
ในทางมูลฐาน ก็วากันอีกวา ถาจะเลนการเมืองตองอยูในวินัยตองเขาพรรค ถาเขาพรรควัตถุประสงคที่
สมาชิกในสภานี้อยากไดใหมีพรรคการเมืองแตนอยนั้น มันจะกลับมีพรรคอยู ๔ พรรค หรือ ๖ พรรค 
แตวาราษฎรไมไดชอบอยูเลยสักพรรคหนึ่ง ทางออกก็คือจะตองไปตั้งพรรคที่ราษฎรเขาปรารถนา 
ในที่สุดประเทศไทยก็ถูกบังคับอยางนี้จะมีพรรคราว ๆ ๗๐ พรรค เพราะพรรคที่มีอยูเขาไมชอบ
และราษฎรก็ไมชอบ ... การทีจ่ะใหคนเห็นกับพรรคนั้นไมใชอยูดวยออกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
แตจะออกไดหรือเปนไปไดดวยการใหการศึกษา คุณคาของพรรค การปลูกความนิยมของพรรค ... 
พรรคมันตองเปดโดยออโตเมตคิ (Automatic) ถาเปนประชาธปิไตย เพราะคนไมมพีรรคไมสามารถจะ
บริหารราชการได แตพรรคที่เกิดมานั้นก็ไมใชหมายวาจะตั้งพรรคและบริหารประเทศได ราษฎรตอง
สนับสนุน และถาจะไปบังคับใหราษฎรตองเขาพรรค ผมมีพรรค ลูกพรรคผมก็ตองขายตัวไปหลายคน
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ก็รูกันอยู มันก็ไมไดมีความพิเศษอะไร สังกัดพรรคก็ขายไปหลายคนแลวขอเท็จจริงประธานก็รูวา
ใครขายไปบาง...” 
  ผลการลงมติหลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลว
ปรากฏวามีสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาตลิงมตเิห็นดวยจาํนวน ๑๓๓ คน ไมเห็นดวย จาํนวน ๒๗ คน 
ทาํใหหลกัการน้ีปรากฏอยูในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ และรฐัธรรมนูญ
ฉบับตอ ๆ มาทุกฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๔ ตางก็ไดมีการบัญญัติหลักการดังกลาวไวเชนเดียวกัน 
แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากจะบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองแลว ยังไดกําหนดหลักการเพิ ่มเติมให
ผูสมัครรบัเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสงักัดพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงแตเพยีง
พรรคเดยีวนบัถงึวันสมคัรรบัเลือกตัง้เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนัดวย ซึ่งเปนแนวความคดิท่ีตองการให
พรรคการเมอืงมคีวามเขมแขง็ สามารถควบคมุสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหอยูในระเบยีบวนิยัและปองกนั
การยายพรรค เพื่อเปนฐานในการสนับสนุนใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ โดยเปนมาตรการที่สืบเนื่องจาก
การบังคับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองซึ่งมีมากอนหนานี้
แตไมสําเร็จในการควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองเทาที่ควร 

 สาํหรับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดมีการกําหนดระยะเวลา
ในการสังกัดพรรคของผูสมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตไดปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมือง
จากเดิมคือ ไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปน ไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
นอกจากนั้นยังกําหนดระยะเวลาสําหรับกรณีการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภาไวดวย กลาวคือ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพยีงพรรคเดยีวเปนเวลาตดิตอกนัไมนอยกวา ๓๐ วันนับถงึวันเลอืกตัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหเกิดความยดืหยุน
ในเรื่องระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมืองมากกวาเดิม๖

๖ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันเสารที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐, 
น. ๙๕ – ๑๐๖.
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

 บทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญทีก่ําหนดคุณสมบัตขิองการเปนผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญ การไมตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง/ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๔๗๕ 
ถงึ รฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๑๑

ไมบังคับใหตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๑๗ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๙๔ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๕ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีว นบัถงึวนัสมคัร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน (มาตรา ๑๐๗ (๔))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐

ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ่งแตเพียงพรรคเดียว นับถึง
วันเลือกตัง้เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน เวนแตในกรณีทีม่ี
การเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 
๓๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๐๑ (๓)) 

๓. การใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อลาออก
หรือถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
 ๓.๑ การใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิ้นสดุลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมอืง
  เพื่อใหหลักการเรื่องการบงัคบัใหผูสมัครรบัเลอืกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองกําหนดใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมอืงดวย โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ นอกจากเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีบ่ังคับใหผูสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลว ในขณะเดียวกันก็เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนด
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญ
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หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

จุลนิติ

ฉบับตอมาภายหลังทุกฉบับตางก็กําหนดหลักการน้ีไวเชนเดียวกัน ทั้งนี้ การกําหนดใหสมาชิกภาพ
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงเมือ่ลาออกจากพรรคการเมอืงนัน้ สงผลใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไมมีโอกาสยายพรรคการเมืองในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรได
 บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในกรณกีารใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลง
เมื่อลาออกจากพรรคการเมือง
 

รัฐธรรมนูญ ผลของการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๔๗๕ ถงึ 
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๒

ไมเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๒๔ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๐๓ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๑๔ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๑๘ (๘))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๐๖ (๗))

 
 ๓.๒ การใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อถูกขับออกจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
  หลกัการเร่ืองการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสดุลงเม่ือถกูขบัออกจาก
การเปนสมาชิกพรรคการเมือง นั้น ไดมีบัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ เชนเดยีวกนั โดยบญัญตัไิวในมาตรา ๑๒๔ (๘) ซึง่กาํหนดใหสมาชกิภาพของสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่พรรคการเมือง
มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

  ตอมารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑ ไดบญัญตัไิวในมาตรา ๑๐๓ (๗) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของท่ีประชมุรวมของคณะกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
ที่ตนเปนสมาชิก โดยไมมีกระบวนการเยียวยาใด ๆ ทั้งสิ้น
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ (๗) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก ซึ่งมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐๓ (๗) ทีใ่ชคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ 
ในการขับสมาชิกออกจากพรรค สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งเทานั้น
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๘ (๘) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และไดกาํหนดมาตรการเยยีวยาไววาสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูท่ีถกูขบัออกจากพรรคการเมอืงสามารถ
อุทธรณตอศาลรฐัธรรมนูญภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีพรรคการเมอืงมมีต ิคดัคานวามตดิงักลาวมลีกัษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถาศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัไดความเชนน้ัน สมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจ
เขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๖ (๗) 
โดยมีหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ (๘)
 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกรณีการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
 

รัฐธรรมนูญ มติ ผลในทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗ เสียงขางมาก
(มาตรา ๑๒๔ (๘))

ยังไมพนสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ถาสามารถเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ได
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ 

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๐๓ (๗))

-

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ เสียงขางมาก
(มาตรา ๑๑๔ (๗))

-
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หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญ มติ ผลในทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๑๘ (๘))

สามารถอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถาศาลวินิจฉัย
ไดความเชนนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น 
อาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๐๖ (๗))

สามารถอทุธรณตอศาลรฐัธรรมนญูไดภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวนัทีพ่รรคการเมอืงมมีต ิคดัคานวามตดิงักลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถาศาลวินิจฉัย
ไดความเชนนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น
อาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๔. บทสรุป
จากที่ไดกลาวมาจะพิจารณาเห็นไดวา การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของการ

เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเอาไว
ในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย และหลกัการเรือ่งการใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงเมื่อลาออกหรือการถูกขับออกจากจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกนั้น 
มีเจตนารมณสําคัญอยูรวม ๒ ประการ ประการแรก คือ เพื่อปองกันปญหาการยายพรรคของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรท่ีจะใชในการตอรองและเรียกรองผลประโยชนทางการเมืองซ่ึงเคยเกิดขึน้เปนจาํนวน
มากกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประการที่สอง 
คือ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองอันจะทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งยอมสงผลดีตอการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลท่ีสามารถขับเคล่ือนนโยบายไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันแลวหลักการดังกลาวก็อาจเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมอืงของประชาชน ทัง้ในสวนของสทิธใินการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ของประชาชนทีจ่ะลงสมคัร
รับเลือกต้ังโดยไมตองการท่ีจะเปนสมาชิกพรรคการเมือง และสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง
ของประชาชนที่มีเพียงทางเลือกเดียวคือเลือกผู สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองเทาน้ัน 
แตไมอาจออกเสยีงเลือกตัง้ผูสมัครทีไ่มสงักดัพรรคการเมอืงได นอกจากนีก้ารบงัคบัใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง และการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรส้ินสุดลงเม่ือลาออกหรือการถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก 
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

ยังอาจทําใหพรรคการเมืองสามารถครอบงําหรือมีอํานาจเหนือในการตอรองผูสมัครรับเลือกตั้งได 
เนือ่งจากสมาชิกสภาผู แทนราษฎรไมอาจปฏิบัติหนาทีโ่ดยอิสระตามมโนธรรมสํานึกของตนได 
ดวยเกรงวาจะถูกขับออกจากพรรคการเมืองหรือจะไมไดรับการคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลอืกตั้งครั้งตอ ๆ  ไป ทําใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองจํายอมปฏิบตัติามมตขิองพรรคการเมอืง 
ซึ่งสวนมากเปนความประสงคของหัวหนาพรรคหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลในพรรคการเมืองนั้น ๆ 
จนในทีสุ่ดความเปน “ผูแทนของประชาชน” ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจกลายเปน “ผูแทน
ของพรรคการเมือง”๗ ไปในที่สุด

ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองที ่จะมาถึงในอนาคตอันใกลนี ้ จึงควรมีการศึกษาทบทวนกัน
อยางจริงจังวา ควรจะเปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยไมตองสังกัด
พรรคการเมืองหรือไม แลวจะสงผลดีหรือมีผลเสียอยางไรบาง 

๗ บรรเจิด  สิงคะเนติ (บรรณาธิการ), ปฏิรูปการเมืองครั้งที ่๒ พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม
ตามแนวความคิดของศาสตราจารย ดร. อมร  จันทรสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๗.
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คําคม

จุลนิติ๑๑๔

The voice of the people is the voice of god.

Alcuin (735-804)

เสียงของประชาชน คือ เสียงของพระเจา.
อัลคูอิน (ค.ศ. ๗๓๕-๘๐๔)
จดหมายถึงชารเลอมาญ

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๗๒, วิทยากร  เชียงกูล)
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
   เมื่อกลาวถึงคําวา “ศาลทหาร” แลวบางทานอาจจะยังไมทราบวาศาลทหารนั้นเปนศาล

ทีม่ีรูปรางหนาตาเปนอยางไร มีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด และศาลทหาร
มีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอกิจการทางทหารและตอความมั่นคงของประเทศชาติมากเพียงใด 
นอกจากนี้ยังอาจมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัศาลทหาร เชน การเขาใจวาศาลทหารเปนการให
สิทธพิเิศษแกทหารท่ีกระทําความผดิ หรอืเขาใจวาศาลทหารเปนองคกรท่ีไมสอดคลองกบัการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย เปนตน ท้ังท่ีในความเปนจรงิศาลทหารเปนกระบวนการยตุธิรรมทางทหารที่มขีึ้น 
เพื่อปกครองบังคับบัญชาเหลาทหารใหอยูในระเบียบวินัยอันดีและเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแก
พลเมอืงในชาต ิโดยวิธีการหรอืกระบวนการดาํเนนิคดท่ีีเหมาะสมกบัการปกครองบงัคบับญัชาเหลาทหาร
เชนเดียวกับการจัดตั ้งศาลทหารของนานาอารยประเทศ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

   ปจจบัุนคณะรกัษาความสงบแหงชาตโิดยพลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา ผูบญัชาการทหารบก
ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เปนตนไป และตอมาไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) กําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ดังนั้น 
เพื ่อเปนการทบทวนความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี ่ยวกับทีม่าและบทบาทอํานาจหนาทีข่อง
ศาลทหาร คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนําเสนอบทความ เรื่อง “เรื่องนารู
เกี่ยวกับศาลทหาร” ดังนี้

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

เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร
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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

๒. ที่มาของศาลทหาร
   ศาลนั้นเปนองคกรฝายตุลาการซึ่งทําหนาที่ตีความและใชบังคับกฎหมายในนามของรัฐ 

โดยศาลในประเทศไทยมี ๔ ศาลดวยกัน อันประกอบดวย ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจพิจารณาและ
วนิจิฉยัคดทีีเ่กีย่วของกบัรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม มอีาํนาจพจิารณาและวนิจิฉยัในเรือ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญาทั่วไป ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การปกครองระหวางรฐัหรอืองคกรของรฐักับประชาชน และศาลทหาร มอีาํนาจพจิารณาคดอีาญาทหาร
และคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   ๒.๑ เหตุผลและความจําเปน ของการจัดตัง้ศาลทหารในประเทศตาง ๆ  นัน้ กค็อื ศาลทหาร
จะมวีธิพีจิารณาคดทีีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดตามสถานการณแตกตางจากวธิพีจิารณาคดขีองศาลพลเรอืน
ศาลทหารจึงเหมาะสมกับการอํานวยความยุติธรรมในภาวะสงครามมากกวา ประกอบกับเขตอํานาจ
ของศาลพลเรือนถูกจํากัดอยูแตในพ้ืนที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดไมสามารถติดตามกองกําลังไปปฏิบัติ
ภารกิจได และในสนธิสัญญาระหวางประเทศ อาทิ อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก 
ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ไดกําหนดหามไมใหฟองคดีบุคคลบางประเภท อาทิ เชลยศึก 
ตอศาลในระบบปกติ อยางไรก็ดี เหตุผลท่ีสําคัญที่สุดในการจัดตั้งศาลทหารก็คือเร่ืองของการรักษา
ความมัน่คงของประเทศ โดยการรกัษาความมัน่คงนัน้จาํเปนตองพึง่พากองกาํลงัทหารทีเ่ขม็แขง็ซึง่ตองอาศยั
หลกัเอกภาพในการบังคบับญัชา กระบวนพจิารณาคดใีนศาลทหารจงึใหผูบงัคบับญัชาทหารมสีวนรวม 
เชน เปนตุลาการรวมในการตัดสนิคดี หรอืมอีาํนาจในการอุทธรณ ฎีกา เปนตน ซึง่อาํนาจตาง ๆ  เหลานี้
ไมมใีนกระบวนพจิารณาคดใีนศาลพลเรอืน นอกจากนี ้การทีผู่บงัคบับญัชาทหารไดเขารวมเปนตลุาการ
กจ็ะทําใหทราบถึงสาเหตุทีก่าํลงัพลดังกลาวไปกระทําความผิดและจะไดหาแนวทางในการปองกันและ
แกไข อกีทัง้การมศีาลทหารยงัสอดคลองหลกัสากลทีว่าการปกครองทหารจะใชวธิกีารเชนเดยีวกับการ
ปกครองพลเรือนไมได เนื่องจากทหารเปนผูถืออาวุธรายแรงอยูในมือ จําเปนตองอยูในระเบียบวินัยที่
เข็มงวดย่ิงกวาพลเรือน และดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หลายฉบับที่ผานมาจึงไดบัญญัติใหมีศาลทหารเปนหน่ึงในองคกรตุลาการเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง๑

   ๒.๒ ศาลทหารตางประเทศ๒ ศาลทหารน้ันถอืเปนหลกัสากลท่ีนานาอารยประเทศไมวา
จะเปนประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส หรอืสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดกาํหนดใหมขีึน้
เพื่อเหตุผลทางดานความมั่นคง ตัวอยางเชน

      ศาลทหารสหรฐัอเมรกิา แบงออกเปน ๓ ชัน้ คอื ศาลชัน้ตน ศาลอทุธรณทหาร และ
ศาลฎีกาทหาร โดยศาลช้ันตน มี ๓ ศาล คือ 

  ๑กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๑ – ๓ สืบคนจากเว็บไซต www.jcepo.
net/web/Doc/mil_court.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๒โกมล  มีจุล, ศาลทหาร ตอนที่ ๑ กับกระบวนการศาลยุติธรรมที่ปฏิรูป, สืบคนจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม 
เว็บไซต http://elib.coj.go.th/Article/c13_8_5.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
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      Gerneral Courts - Martial มีอาํนาจพจิารณาพพิากษาบคุคลท่ีอยูใตบงัคบับทบญัญตัิ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice และความผิดทีก่ฎหมายเกี่ยวดวย
สงครามไดกําหนดใหขึ้นศาลทหาร 

      Special Courts - Martial มีอาํนาจพจิารณาพพิากษาบคุคลท่ีอยูใตบงัคบับทบญัญตัิ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ซึ่งผูกระทําผิดมีโทษไมถึงประหารชีวิต 

      Summary Courts - Martial มอีาํนาจพิพากษาคดีทีอ่ยูใตบังคับบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมาย Uniform of Military Justice ซ่ึงผูกระทําผดิมีโทษไมถงึประหารชวีติ แตไมมอีาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่นายดาบ จานายสิบ นักเรียนทหาร กระทําผิด

      ศาลอทุธรณทหาร ประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ไดบญัญตัิ
ใหกรมพระธรรมนูญเปนผูเสนอศาลทหารพิพากษาลงโทษนายทหารที่เปนนายพลหรือผูบังคับการเรือ
หรือโทษประหารชีวิต โทษไลออกซึ่งผูรับโทษเปนนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนทหารเรือหรือนายเรือ
ชั้นตรี โทษปลดออกเพราะประพฤติไมดีหรือกักขังมีกําหนด ๑ ป หรือกวานั้นขึ้นไป

      ศาลฎีกาทหาร ประกอบดวยตุลาการ ๓ นาย แตงตั้งจากบุคคลพลเรือนโดย
ประธานาธิบดี โดยคําแนะนําและยินยอมของวุฒิสภา มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่จําเลยมียศเปน
นายพลหรือผูบังคับการเรือ

      ศาลทหารสหราชอาณาจักร แบงออกเปนศาลทหารชั้นตนและศาลอุทธรณทหาร 
      ศาลทหารชั้นตน ไดแก ศาลจังหวัด ศาลมณฑลทหาร และศาลอาญาศึก ซึ่งผูเปน

ตุลาการพระธรรมนูญ ก็คือผูพิพากษาของศาลพลเรือนเปนผูพิจารณาคดีรวมกับตุลาการที่เปนทหาร
      ศาลอุทธรณทหาร เปนสวนหนึ่งของศาลอุทธรณพลเรือน 
      ศาลทหารสงูสุด คอื ศาลฎกีาซึ่งทําหนาท่ีพจิารณาพพิากษาคดชีั้นฎกีาของศาลทหาร

และศาลพลเรือน
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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

      ศาลทหารฝรั่งเศส ศาลทหารชั้นตนใหผูพิพากษาจากศาลอุทธรณพลเรือนมาเปน
ประธานรวมกับตุลาการที่เปนทหาร และคดีที่อุทธรณคําพิพากษาของศาลทหารชั้นตนใหศาลฎีกา
พิจารณาพิพากษาซึ่งเปนศาลเดียวกับศาลฎีกาพลเรือน 

๓. บทบัญญัติของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับศาลทหาร
  ๓.๑ “ศาลทหาร” เปนกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ดาํเนนิกระบวนการพิจารณาคดีที่

พพิากษาอรรถคดีภายใตกรอบแหงพระราชบัญญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยในอดีตทีผ่านมาน้ัน
กฎหมายที่วางระเบียบการตัดสินลงโทษทหารอันเปนตนแบบของศาลทหาร คือ กฎหมายตราสามดวง
ลักษณะขบฏศึก กฎหมายฉบับนี้ไดวางระเบียบการลงโทษทหารที่ยอทอในการรบไว โดยกําหนดวา
ความผิดชัน้ใดผูบงัคบับญัชาลงโทษได ชัน้ใดตองนําตวัสง “นายกอง” หมายถึง ผูบงัคบับญัชาของจําเลย 
“ยกุระบตัร” คอื เจาหนาทีฝ่ายกฎหมาย และ “เกยีกกาย” คอื เจาหนาทีต่อนทหารเขารบ รวมกนัเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษาความผดิ 

  ในสมยักรงุรตันโกสินทรตัง้แตรชักาลที ่๑ ถงึรชักาลท่ี ๕ ในเร่ืองการศาลนัน้มศีาลหลายศาล
สังกัดอยูตามกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ศาลใดสังกัดอยูกระทรวง ทบวงใด เขตอํานาจของศาล
ก็เปนไปตามอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้น เชน ศาลกรมทา มีอํานาจชําระคดีความ
ตางประเทศ ศาลกรมนา มีอํานาจชําระคดีเรื่องนา ศาลกลาโหม มีอํานาจชําระความท่ีเกี่ยวกับทหาร
และชาํระความพลเรอืนดวย เนือ่งจากสมหุพระกลาโหมมอีาํนาจหนาทีบ่งัคบับญัชาทหารบก ทหารเรอื
และยังมีหนาที่จัดการปกครองหัวเมืองฝายใตดวย ศาลกลาโหมจึงมีลักษณะเปนทั้งศาลทหารและ
ศาลพลเรอืน ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ
ใหปรับปรุงในเร่ืองการศาลท้ังหมด โดยใหตั้งกระทรวงยุติธรรมข้ึนและรวบรวมศาลซ่ึงกระจัดกระจาย
สังกัดอยูในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เขามาสังกัดกระทรวงยุติธรรมจนหมดสิ้นทุกศาล ยกเวนแต
ศาลทหารเพียงศาลเดียวที่ยงัคงสังกัดกระทรวงกลาโหมอยูเชนเดิม และศาลในประเทศไทยไดแบงเปน
ศาลกระทรวงยุติธรรมกับศาลทหารนับแตนั้นมา

  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดมีการประกาศใชพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ และ
พระธรรมนญูศาลทหารเรอื ร.ศ. ๑๒๗ มศีาลทหารบกและศาลทหารเรอืตามลาํดบั และในป พ.ศ. ๒๔๕๕ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติม
พระธรรมนญูศาลทหารบกวาดวยตาํรวจภธูรรตันโกสนิทรศก ๑๓๑ กาํหนดใหตาํรวจภธูรเปนบคุคลทีอ่ยู
ใตอํานาจ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๙ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกประกาศกําหนดอํานาจ 
“ศาลทหารรักษาวัง” กาํหนดใหศาลทหารรักษาวังมอีาํนาจพิจารณาคดีทีท่หารรักษาวังกระทําความผิด
เปนอาญาวัง ตอมาพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕ และในป พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหยกเลิกอํานาจศาลทหารรักษาวังไปรวมกับศาลทหารบก จากนั้น
ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดมกีารรวมพระธรรมนญูศาลทหารบกกบัพระธรรมนญูศาลทหารเรอืเขาเปนฉบบัเดยีวกนั
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โดยตราเปนพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได
ถูกยกเลิกไป และใชบังคับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปจจุบัน๓

   ๓.๒ ศาลทหาร ปจจุบนัจัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติธรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
สังกัดอยูในกระทรวงกลาโหม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบงานธุรการของศาล 
และศาลทหารสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท คอื ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไมปกติ และ
ศาลอาญาศึก

        ๑) ศาลทหารในเวลาปกติ กลาวคอื ระยะเวลาที่บานเมืองสงบสุขไมมีศึกสงคราม 
แบงเปน ๓ ชั้น คือ ศาลทหารชั้นตน ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด

         (๑) ศาลทหารชั้นตน พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๗ 
ไดจาํแนกศาลทหารชั้นตนไว ๔ ศาล คอื ศาลจงัหวดัทหาร ต้ังอยูในกรมพระธรรมนูญ ศาลจงัหวดัทหาร
มีตุลาการ ๓ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการ
พระธรรมนญู ๑ นาย มีอํานาจพจิารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดท่ีีจาํเลยมยีศเปนทหารชั้นสญัญาบตัร
แตจะพิพากษาไดเฉพาะกรณียกฟองหรือลงโทษจําคุกแตละกระทงไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับเทานั้น ถาเกินกวานี้ศาลจังหวัดทหาร ไมมีอํานาจพิพากษา ตองสง
สํานวนใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ เพื่อพิพากษาตอไป ศาลมณฑลทหาร มีตุลาการ 
๓ นาย เปนองคคณะพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ 
๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีทีจํ่าเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเทา
ศาลมณฑลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตองนําไปดําเนินคดียังศาลกรุงเทพ นอกจากนี ้
ยังมีอํานาจพิพากษาคดีทีศ่าลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษาและทําความเห็นสงสํานวนมาให

   ๓กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๔ – ๕.
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ศาลมณฑลทหารพิพากษาดวย ศาลประจําหนวยทหาร มีตุลาการ ๓ นายเปนองคคณะพิพากษา
โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ ๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบท
กฎหมาย เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารช้ันนายพลหรือเทียบเทา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อาญาซ่ึงผูกระทําผิดเปนบคุคลท่ีสงักดัหนวยทหารโดยไมจาํกัดพืน้ที ่ ศาลทหารกรุงเทพ   มตีลุาการ ๓ นาย
เปนองคคณะพพิากษา โดยเปนนายทหารชัน้สญัญาบตัร ๒ นาย ตลุาการพระธรรมนญู ๑ นาย มอีาํนาจ
พิจารณาไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดพื้นที่ 

         (๒) ศาลทหารกลาง เปนศาลทหารชัน้อทุธรณ มตีลุาการ ๕ นาย เปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญ ๓ นาย 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหารชั้นตน

        (๓) ศาลทหารสูงสดุ ตัง้อยูในกรมพระธรรมนญู เปนศาลทหารชัน้ฎกีา มตีลุาการ 
๕ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการ
พระธรรมนูญ ๓ นาย มอีาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีทีอ่ทุธรณคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ของศาลทหารกลาง 
ซึ่งคดีที่ศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอันถึงที่สุด

        ๒) ศาลทหารในเวลาไมปกติ กลาวคือ ในเวลาท่ีมีการรบหรือสถานะสงคราม
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก คดีอาญาบางประเภทที่ดําเนินคดีในศาลพลเรือนตองนํามาฟองตอ
ศาลทหารในเวลาไมปกติตามประกาศของผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เมื่อหมดภาวะการรบ
หรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลทหารในเวลาไมปกติมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
คางอยูในศาลหรือคดีที่ยังมิไดฟองแมยังมิไดสอบสวนหรืออยูระหวางสอบสวนก็ตาม
         ๓) ศาลอาญาศึก ศาลอาญาศกึเปนศาลทหารอกีประเภทหนึง่แยกจากศาลทหาร
ในเวลาปกตแิละศาลทหารในเวลาไมปกต ิการต้ังศาลอาญาศกึจะเกิดขึน้ไดเมือ่มกีารรบ การสงครามเกดิขึน้
โดยตัง้ศาลอาญาศกึในยทุธบรเิวณ มตีลุาการ ๓ นาย เปนองคคณะพจิารณาพพิากษา ตลุาการตองเปน
นายทหารชัน้สญัญาบตัร และศาลอาญาศกึมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญาทัง้ปวงซึง่การกระทาํผดิ
เกิดขึ้นในเขตอํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล 
        ๓.๓ คดทีีอ่ยูในอาํนาจศาลทหาร พระราชบญัญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
 มาตรา ๑๓ กาํหนดใหศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตอกฎหมายทหารหรือ
กฎหมายอ่ืนในทางอาญาในคดีทีผู่กระทําความผิดเปนบคุคลท่ีอยูในอาํนาจศาลทหารในขณะกระทําผดิ
และมอีาํนาจสัง่ลงโทษบคุคลใด ๆ  ทีก่ระทาํผดิฐานละเมดิอาํนาจศาลตามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพง ตลอดจนมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอืน่ตามท่ีมกีฎหมายบัญญตัเิพิม่เติม 
เชน พระราชบญัญตักิฎอยัการศึก พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ ทีก่าํหนดใหผูมอีาํนาจประกาศใชกฎอยัการศึก
มีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช
กฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎอัยการศึกได เปนตน 
         ๓.๔ คดทีีไ่มอยูในอาํนาจศาลทหาร ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญตัฉิบบันี้
ไดกาํหนดประเภทของคดีทีไ่มอยูในอาํนาจศาลทหารไว ๔ ประเภท ซึง่เปนขอยกเวนจากหลกัทัว่ไปตาม
มาตรา ๑๓ 
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       ประเภทแรก บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารกับบุคคลที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร
กระทําผิดดวยกัน ซึ่งอาจเปนการรวมกันกระทําความผิด หรือตางฝายตางกระทําความผิด เชน วิวาท
ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน
       ประการที่สอง คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูในอํานาจศาลพลเรือน เชน ทหารลักทรัพย 
พลเรือนรับของโจร เปนตน
       ประการที่สาม คดีที่ตองดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว 
       ประการที่สี่ คดีที่ศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํานาจศาลทหาร 
     ๓.๕ บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดจําแนก
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารไว ดังนี้ 
        ๑) ทหาร หมายถึง ทหารประจําการและทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
        ๒) นักเรียนทหาร หมายถงึ นักเรยีนนายรอย นักเรยีนนายเรอื นักเรยีนเตรียมทหาร 
นักศกึษาวทิยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ท่ีมอีายุเกินเกณฑท่ีจะตองดาํเนินคดใีนศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และ
        ๓) บคุคลที่มไิดเปนทหาร หมายถงึ ขาราชการกลาโหมพลเรือนและลกูจางในสงักดั
กระทรวงกลาโหมท่ีกระทําความผิดตอหนาที่ราชการทหารหรือความผิดอาญาอื่นในพื้นที่ทหาร บุคคล
ท่ีตองขงัหรอือยูในความควบคมุของเจาหนาท่ีฝายทหารโดยชอบดวยกฎหมาย และบคุคลที่เปนเชลยศึก
หรือชนชาติศัตรู
     ๓.๖ การดําเนินคดีในศาลทหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหศาลทหารใชวิธี
พจิารณาคดีตามกฎหมาย กฎ ขอบงัคบั ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคบักอน ถาไมมจีงึจะนาํ
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชโดยอนโุลม และถาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ไมมีจงึใหนาํประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบัเทาท่ีจะใชได โดยศาลทหารในเวลาปกติ
อัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลทีอ่ยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาได 
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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

แตถาผูเสยีหายมไิดเปนบคุคลทีอ่ยูในอาํนาจศาลทหารจะตองมอบคดีใหอยัการทหารเปนโจทก สาํหรบั

ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึกอัยการทหารเทาน้ันที่มีอํานาจเปนโจทก ไมวาผูเสียหายจะ

เปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม

     ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกตินั้นใหจําเลยแตงทนายได 

แตในศาลอาญาศึกหามแตงทนาย โดยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป กอนเร่ิม

พิจารณาศาลจะตองถามจําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการก็ใหศาลต้ังทนายให 

แตในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ป แตไมถึง ๑๐ ป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณา

วาจําเลยยากจนและตองการทนายก็ใหศาลตั้งทนายให 

     การพจิารณาและสบืพยานในศาลทหาร ถาจาํเลยใหการรับสารภาพหรือไมตดิใจฟง

จะไมกระทําตอหนาจําเลยก็ได และถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทางพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงที่

กลาวมาในฟองเพียงรายละเอียด เชน เก่ียวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด หรือตางกันระหวาง

การกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐาน

โดยเจตนากบัประมาท ไมใหถอืวาตางกนัในขอสาระสาํคญัทีจ่ะเปนเหตใุหศาลยกฟอง เวนแตจะปรากฏ

แกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตใุหจําเลยหลงขอตอสู

     การอุทธรณและฎีกา คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติโจทกหรือ

จําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายใน ๑๕ วัน ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการหรือผูมีอํานาจส่ังลงโทษอุทธรณ

หรือฎีกาไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจําเลยฟง สําหรับ

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาไมปกติและศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี

แทนศาลอาญาศึกหามอุทธรณหรือฎีกา ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นตน

ใหยกฟองโจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอย และจําคุกจําเลย

ไมเกนิ ๕ ป หรอืปรบั  หรือทัง้จาํทัง้ปรบัแตโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป หรอืศาลทหารชัน้ตนพพิากษาใหลงโทษ

จําคุกจําเลยไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แมศาลทหารกลางพิพากษา

แกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามาน้ี หามมิใหฎีกาในปญหา

ขอเทจ็จรงิ และหามมใิหอทุธรณหรอืฎกีาในปญหาขอกฎหมายทีม่ไิดยกขึน้มาวากนัตัง้แตศาลทหารชัน้ตน

เวนแตจะเปนขอกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบเรยีบรอยหรือเกีย่วกับการไมปฏบิตัติามบทบญัญตัอินัวา

ดวยการอุทธรณและฎีกา

๔. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ 

ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศใชกฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัรโดยอาศยัอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พรอมออกประกาศคณะรักษาความสงบ
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แหงชาติกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร๔ 
ดังนั้น ศาลทหารจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้ดวย 

 ๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 

 ๒) ความผิดตอความมั ่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ 

 ๓) ความผิดตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
 ๔) คดท่ีีมีขอหาวากระทาํความผดิฐานมหีรอืใชอาวุธปน เครื่องกระสนุปน หรอืวัตถรุะเบดิ ท่ีใช

เฉพาะแตการสงครามที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวธุปน เครื่องกระสุนปน วัตถรุะเบดิ ดอกไมเพลงิ และสิ่งเทยีมอาวธุปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไมวาจะมขีอหา
วากระทําผิดอยางอืน่ดวยหรือไม ที่กระทําตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา 
เปนตนไป 

   ๔ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติทีเ่กี่ยวกับการกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจของศาลทหาร 
ไดแก 
  ๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  ๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกัน
ใหอยูในอํานาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหาร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ใหเรือนจําในสังกัดกรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรม
ปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด ที่ใชเฉพาะแตการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗).

115-124-MAC6.indd  123 1/8/57  10:04

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๒๔ จุลนิติ

เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

 บรรดาคดคีวามผิดทีอ่ยูในอาํนาจของศาลทหารตามประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวถาคดีใดประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกันแมแตละอยางจะเปนความผิดได
ในตวัเองและไมอยูในอาํนาจศาลทหารก็ใหอยูในอาํนาจศาลทหารท่ีจะพจิารณาพิพากษาได เวนแตเปน
คดีที่ตองดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ โดยใหเรือนจําทั้งหลายที่อยูในสังกัดกรมราชทัณฑ 
กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร

๕. บทสรุป
   จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดน้ีเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลทหาร อันประกอบไปดวย 

ที่มาและแนวคิดเก่ียวกับการจัดตั้งศาลทหาร ตัวอยางของศาลทหารในตางประเทศ ความเปนมาของ
ศาลทหารในประเทศไทย ตลอดจนบทบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วของ หวังเปนอยางยิง่วาขอมลูทางวชิาการ
ดังกลาวจักเปนประโยชนไมมากก็นอยในการที่ทําใหสังคมไทยไดเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่
ของศาลทหารซึง่เปนศาลประเภทหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัตอกระบวนการยตุธิรรมประเทศชาตไิมยิง่หยอน
ไปกวาบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลอื่น

115-124-MAC6.indd   124 1/8/57   10:04



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๒๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
จากกรณีทีป่รากฏเปนขาววามีการขุดพบแผนทองคําโบราณเปนจํานวนมาก

ภายในสวนปาลมแหงหน่ึงในพื้นท่ีตําบลเขาชยัสน อําเภอเขาชยัสน จังหวัดพทัลงุ ทําให
เปนท่ีวิพากษวิจารณกันวาทองคาํน้ันจะตกเปนกรรมสทิธิข์องผูใดระหวางเจาของทีด่นิ 
ผูขดุทองได หรอืกรมศลิปากร ท่ีอางวาทองคาํนัน้เปนโบราณวตัถ ุท่ีจะตองนาํไปเกบ็ไวใน
พพิธิภัณฑสถานแหงชาตเิพือ่เปนสมบตัขิองชาตติอไป ซึง่หากทองคาํนัน้เปนโบราณวตัถุ
ผูทีขุ่ดทองไดนัน้ก็ตองนําทองมามอบใหกับทางราชการโดยผูนั้นมีสิทธิไดรับรางวัล
เปนการตอบแทน ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอ
เรื่อง “การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทีไ่มมีเจาของกรณี “ขุมทองคําเขาชัยสน” 
และในกรณีตาง ๆ” ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดมีโอกาสรับทราบถึงหลักการของกฎหมาย
ในกรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทีไ่มมีเจาของ หรือการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินหาย วามีหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเชนใด หากมีผูทีเ่ก็บทรัพยสินไดแลว
นํามาคืนผูนัน้จะมีสิทธิในทรัพยสินนั้นอยางไร และถาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนดไวจะไดรับโทษทางกฎหมายประการใดหรือไม ดังนี้

๑. การไดมาซึง่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของที่เปนโบราณวัตถ ุ
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

   จากกรณีทีม่ีชาวบานตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ไดขดุพบแผนทองคาํโบราณ ซึ่งถกูฝงอยูในสวนปาลมน้ํามนัของนายว ิทับแสง อนัเปน
สาเหตุใหชาวบานทีท่ราบขาวตางพากันไปขุดทองเปนจํานวนมาก ทําใหทางราชการ

การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ที่ไมมีเจาของกรณี “ขุมทองคําเขาชัยสน” 

และในกรณีตาง ๆ 

125-133-MAC6.indd  125 1/8/57  10:10

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๒๖

การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

ตองออกมาตรวจสอบวาทองคํานั้นเปนโบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม ซึ่งถาเปน
โบราณวัตถุแลวผูที่ขุดพบทองคํานั้นตองนํามาคืนใหกับทางราชการ เพื่อเก็บไวเปน
สมบัติของชาติเพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและศึกษากันตอไป 

  การพิจารณาวาทรัพยสินน้ันเปนโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไมนั้น 
ตองพิจารณาบทนิยามคําวา “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งบัญญัติ
ให หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของโบราณ
สถาน ซากมนุษย หรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การประดษิฐหรอืโดยหลกัฐานเกีย่วกบัประวตัขิองสงัหารมิทรพัย
นั้น เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

  นอกจากนี้ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดงักลาวยงัไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการไดมาซึง่โบราณวตัถวุา
“โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวใน
ราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจาํเพาะโดยพฤติการณ 
ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่ซอนหรือฝงหรือทอดท้ิงจะอยูใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไมใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน 
ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกิน ๑ ใน ๓ 
แหงคาของทรัพยสินนั้น” 

   ดังนั้น หากทองคําที่ชาวบานขุดพบในบริเวณสวนปาลมในจังหวัด
พัทลุงน้ันเมื่อทางราชการโดยกรมศิลปากรไดมีการตรวจพิสูจนแลววาทองคําน้ัน
เปนโบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไมมีผู ใดเปนเจาของ ไมวาบริเวณ
ที่ค นพบทองคํานั้นจะอยู ในท่ีดินอันเปนกรรมสิทธ์ิหรือความครอบครองของ
บุคคลใดหรือไมก็ตามทรัพยสินที่คนพบน้ันยอมตกเปนของแผนดิน โดยผูคนพบ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัลไมเกิน ๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยสินนั้น 

  ทั้งนี้ เงินรางวัลหรือของรางวัลดังกลาวน้ัน มิไดตีราคาตามมูลคาจาก
ทองตลาดเทานัน้ แตกรมศลิปากรจะประเมินคณุคาทางประวัตศิาสตร คณุคาทางวตัถ ุและ
ความเปนมาจารึกไวบนวัตถนุัน้ ซึง่มมีลูคาสงูกวามลูคาทางตลาดหลายเทาตวั นอกจากน้ี 
บคุคลท่ีนาํทองท่ีขดุพบน้ันมาคืนกจ็ะไดรบัการจารึกชือ่ไวในประวัตศิาสตรดวยเพราะ
ถอืวาทาํคณุประโยชนใหแกประเทศชาติ เพราะโบราณวัตถทุกุชิน้นัน้ถอืเปนทรัพยสนิ
ทางปญญาใหประชาชนไดศกึษาและทราบถงึความเปนมาของประวตัศิาสตรชาติไทย
อีกทางหนึ่งดวย
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๒. การไดมาซึ่งกรรมสทิธิ์ในทรพัยสนิที่ไมมเีจาของ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย

  ๒.๑ กรณีเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหาย
    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั ้นไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบตัิและสทิธิของบุคคลผูเก็บทรัพยสินไดและนํามาคืนใหแกเจาของ ผูนัน้มีสิทธิได
รับรางวัลตอบแทน โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลผูเก็บไดซึง่ทรัพยสินหายจะตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้คือ

     (๑) สงมอบทรพัยสนินั้นแกผูของหายหรอืเจาของ หรอืบคุคลอื่น
ผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น หรือ

     (๒) แจงแกผูของหายหรอืเจาของ หรอืบคุคลอื่นผูมสีทิธจิะรบั
ทรัพยสินนั้นโดยมิชักชา หรือ

     (๓) สงมอบทรัพยสินนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงาน
เจาหนาที่อ่ืนภายใน ๓ วันและแจงพฤตกิารณตามท่ีทราบอนัอาจเปนเครื่องชวยใน
การสืบหาตัวบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น๑

     ในกรณท่ีีไมทราบตวัผูของหาย เจาของ หรอืบคุคลอื่นผูมสีทิธจิะรบั
ทรัพยสิน หรือบุคคลดังระบุนั้นไมรับมอบทรัพยสิน ใหดําเนินการตาม (๓) ทั้งนี้ ผูเก็บ
ไดซึ่งทรพัยสินหายตองรกัษาทรพัยสนิน้ันไวดวยความระมดัระวงัอนัสมควรจนกวาจะ
สงมอบใหแกผูมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินนั้น หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

    เมื่อผูเกบ็ไดซึ่งทรพัยสนิหายไดปฏบิตัติามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่ง
ดังกลาวขางตนแลวบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับรางวัลเปนการตอบแทน โดยผูเก็บไดซึ่ง
ทรัพยสินหายนั้นอาจเรียกรองเอารางวัลจากบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้นเปน
จํานวนรอยละ ๑๐ แหงคาทรพัยสนิภายในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท และถาราคาสงูกวา
น้ันข้ึนไปใหคิดใหอกีรอยละ ๕ ในจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น แตถาผูเกบ็ไดซึ่งทรพัยสนิหายได
สงมอบทรัพยสินแกเจาพนกังานตํารวจหรอืพนกังานเจาหนาท่ีอื่น ใหผูเปนเจาของ
หรือผูมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินนั้นเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๒.๕ แหงคาทรัพยสินเปน
คาธรรมเนียมแกทบวงการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นเปนสวนหนึ่งตางหากจากรางวัลซึ่งจะให
แกผูเก็บได แตคาธรรมเนียมนี้ใหจํากัดไวไมเกิน ๑.๐๐๐ บาท๒ 

 ตัวอยางเชน ทรัพยสินทีห่ายนั้นมีราคา ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลทีก่ฎหมาย
กําหนดใหรอยละ ๑๐ ของ ๓๐,๐๐๐ บาท เทากับ ๓,๐๐๐ บาท บวกดวยรอยละ ๕ 
ของ ๑๐,๐๐๐ บาท เทากับ ๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท ที่จะเปนรางวัลแก
ผูเก็บได แตถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายมิไดปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตน
บุคคลนั้นไมมีสิทธิจะไดรับรางวัลใด ๆ เลย

   ๑ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๓.
      ๒ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๔.
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

 ปญหากค็อืวา ถาเจาของหรอืผูมสีทิธใินทรพัยสนินัน้ปฏเิสธไมยอมใหรางวลั 
ผูที่เก็บทรัพยสินไดและไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวจะมีสิทธิเรียกรองเงินรางวัลหรือมี
สทิธฟิองคดเีพือ่เรยีกรองเงนิรางวลัตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไดหรอืไม ในประเดน็นี้ 
ศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนยี ปราโมช มคีวามเหน็วาควรเรยีกรองไดตามอตัราทีก่ฎหมาย
กําหนดไว เนื่องจากเปนมูลหนี้ที่บัญญัติขึ้นโดยตัวบทกฎหมาย แตก็ไมหามที่เจาของ
ทรัพยสินหายจะใหรางวัลมากกวาที่กฎหมายกําหนด หรือจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน
ก็ได๓ 

อยางไรก็ตาม ถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายไดปฏิบัติตามกฎหมายแลว และผูมี
สทิธจิะรบัทรพัยสนินัน้มไิดเรยีกเอาภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีเ่กบ็ได 
ใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกแกผูเก็บได

แตถาทรัพยสินซึ่งไมมีผูเรียกเอาน้ันเปนโบราณวัตถุ 
กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินน้ันตกแกแผนดิน แตผูเก็บไดมีสิทธิจะ
ไดรับรางวัลรอยละ ๑๐ แหงคาทรัพยสินนั้น๔ ซึ่งหมายความวา 
ผูเก็บไดซึง่ทรพัยสนิหายนัน้ยอมไดกรรมสทิธิโ์ดยผลของกฎหมาย 
เม่ือไดปฏิบัติครบถวนภายใตเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด แตถา
ทรัพยสินนั้นเปนโบราณวัตถุใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกแก
แผนดิน 

มขีอสงัเกตวา โบราณวตัถทุีเ่ปนทรพัยสนิหายนัน้จะตกเปนของแผนดนิก็ตอเมือ่
ผูมสีทิธจิะรบัมไิดเรยีกเอาภายใน ๑ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 
๑๓๒๕ แตถาเปนโบราณวัตถุที่ไมมีเจาของในขณะพบเห็นยอมตกเปนของแผนดิน
ทนัทตีามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบญัญตัโิบราณสถานฯ และผูเก็บไดมสีทิธิไดรบัรางวลั
จากแผนดินไมเกิน ๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยสิน ไมใชรอยละ ๑๐ ตามมาตรา ๑๓๒๕ 
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 ๒.๒ การไดมาซึง่ทรพัยสนิท่ีตกหรอืทิง้ทะเลหรือทางนํา้หรอืทีน่ํา้ซดัขึน้ฝง
     ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกับ
กรณีการเก็บไดซึ่งทรัพยสินอันตกหรือทิ้งทะเลหรือทางนํ้าหรือที่นํ้าซัดขึ้นฝงวา “การ
เก็บไดซึ่งทรัพยสินอันตกหรือทิ้งทะเล หรือทางนํ้า หรือนํ้าซัดขึ้นฝงนั้น ใหบังคับตาม
กฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น”๕ ทรัพยสินตกหายหรือทิ้งทะเลนี้อาจจะ
เปนการทิ้งโดยจงใจ อาทิ เพื่อปองกันมิใหเรืออับปาง หรือไมไดจงใจ อาทิ ของพลัด
ตกลงไปในทะเลโดยไมรูอันเขาลักษณะทรัพยสินหายได แตตองไมใชกรณีที่ผูทิ้งสละ

   ๓ศรรีาชา เจริญพานิช. คาํอธิบายกฎหมายวาดวยทรพัยสนิ, กรงุเทพฯ : โรงพมิพเดอืนตุลา, พมิพครัง้ที ่๓, ๒๕๕๓. หนา ๑๔๘.

      ๔ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๒๕.
      ๕ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๒๖.
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น ซึ่งหากผูทิ้งทรัพยสินนั้นเจตนาสละกรรมสิทธิ์แลวยอมตอง
บังคับตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไมมีเจาของ 

   ทรัพยสินอันตกหรือทิง้ทะเลดังกลาวนี้ใหบังคับตามกฎหมายและ
กฎขอบังคับวาดวยการนั้น กลาวคือ ถาเปนทรัพยสินทีท่ิง้ลงทะเลก็ตองบังคับตาม
กฎหมายทะเล ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่บัญญัติไวในกรณีที่มีผูเก็บทรัพยสิน
ท่ีท้ิงจากเรอืเพือ่ไมใหเรอือับปาง แตถาเปนทรพัยสนิท่ีเก็บไดในลาํน้ํา หรอืน้ําซดัขึน้ฝง
ภายในประเทศ กต็องบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในนานน้ําไทย พทุธศักราช 
๒๔๕๖ ที่ใชบังคับในปจจุบัน โดยมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ กําหนดไววา 

   “มาตรา ๑๒๘ ผูใดพบและเก็บทรัพยสิ่งของในแมนํ้า อันเปนของ ๆ 
คนอื่นที่หายไป เชน ไมซุงหรือไมกระดานที่เปนของพลัดจากแพ หรือเรือ หรือสิ่งของ
อยางอื่น ทานวาตองนําสงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกล” 

  และ“มาตรา ๑๒๙ เมือ่มีทรัพยสิ่งของมาสงไวดังนั้น กองตระเวนตอง
คืนใหแกเจาของ ถาหากรูจักตัว ถาหาเจาของไมได ก็ใหประกาศโฆษณาไว เมื่อพน
กาํหนดเวลา ๓ เดอืนไปแลว ทานวาใหขายทรพัยสิ่งของน้ันโดยวธิขีายทอดตลาด ขาย
ไดเงนิเทาใด ใหชักไวรอยละ ๑๐ สาํหรบัผูท่ีพบและเกบ็ทรพัยสิ่งของนั้น ๆ  เหลอืจากนั้น
ใหสงไวเปนของรฐับาล แตในการทีจ่ะคนืเจาของกด็ ีหรอืจะขายทอดตลาดก็ด ีทานให
กองตระเวนสบืใหทราบเสยีกอนวาทรพัยสิ่งของน้ัน ๆ  จะตองเสยีภาษีศลุกากรหรอืไม”
    จากบทกฎหมายดังกลาวน้ี จะเหน็ไดวาผูเกบ็ทรพัยสนิไดไมมีโอกาสที่จะ
ไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตกหรือทิ้งทะเล หรือทางนํ้า รวมทั้งทรัพยสินที่นํ้าซัดขึ้นฝง
แตอยางใด แตมีสิทธิไดรับเงินจากการขายทอดตลาดซึ่งทรัพยสินนั้นในอัตรารอยละ 
๑๐ ของจํานวนเงินที่ขายทรัพยสินได

 ๒.๓ การไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไดมาหรือเกี่ยวของในการกระทํา
ความผิด

   ในเรื่องเกี่ยวกบัการไดมาซึ่งกรรมสทิธิ์ในทรพัยสนิท่ีไดมาหรอืเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดนี ้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดหลักเกณฑใน
เรื่องน้ีไววา “ภายในบงัคบัแหงกฎหมายอาชญา กรรมสทิธิ์แหงสิ่งใด ๆ  ซึ่งไดใชในการ
กระทําผิดหรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น 
และไดสงไวในความรกัษาของกรมในรัฐบาลน้ัน ทานวาตกเปนของแผนดนิ ถาเจาของ
มิไดเรียกเอาภายใน ๑ ปนับแตวันสง หรือถาไดฟองคดีอาชญาตอศาลแลวนับแตวันที่
คําพิพากษาถึงที่สุด แตถาไมทราบตัวเจาของทานใหผอนเวลาออกไปเปน ๕ ป

    ถาทรัพยสินเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความ
เสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินนั้นไซร ทานวากรมในรัฐบาล
จะจัดใหเอาออกขายทอดตลาดกอนถึงกําหนดก็ได แตกอนทีจ่ะขาย ใหจัดการตาม
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

     ๖ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๗.

ควรเพื่อบันทึกรายการอันเปนเครื่องใหบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินน้ันอาจทราบวา
เปนทรัพยสินของตนและพิสูจนสิทธิได เมื่อขายแลวไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดให
ถือไวแทนตัวทรัพยสิน”๖ 

 บทบัญญัติดังกลาวเปนเร่ืองของทรัพยที่ใชในการกระทําความผิด ทรัพย
ที่ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือทรัพยที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดซึ่งถูก
พนกังานเจาหนาทีย่ดึ หรอืเรยีกใหสงมาโดยชอบดวยกฎหมาย และเกบ็รกัษาไวในกรม
ของรัฐบาล เชน อาวุธที่ใชแทง ใชยิง ทรัพยที่ถูกลัก ถูกปลนมา เปนตน แตตองมิใช
ทรัพยสินที่มีคําพิพากษาใหริบแลว เพราะทรัพยสินที่ถูกศาลส่ังริบแลวยอมตกเปน
ของแผนดินทันที เวนแตเจาของมิไดรูเห็นในการกระทําผิดจะได
รองตอศาลขอคืนทรัพยสินนั้นเสียภายใน ๑ ป ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖   

 ทรัพยสินตามมาตรานี้เปนทรัพยสินที่ไดยึดหรือเก็บ
รกัษาไวโดยชอบโดยพนกังานเจาหนาท่ี ซึง่อาจจะไมมกีารฟองคดี
หรืออาจจะมีการฟองคดีตอศาลแลวก็ได แตศาลมิไดพิพากษา
ใหรบิหรอืไดสัง่ใหคนืแกเจาของแลว หากเจาของมไิดเรยีกเอาคนื
เสียภายใน ๑ ป นับแตวันสง หรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
แลวแตกรณี แตถาไมทราบตัวเจาของกฎหมายผอนเวลาใหเปน ๕ ป จึงใหตกเปน
ทรัพยสินของแผนดิน

 ถาทรพัยสนิดงักลาวนัน้เปนของสดเสยีงาย เชน ผกั ผลไม อาหารสด หรอืการ
เก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย เชน เครื่องยนตที่เก็บไวนาน ๆ  ไมแนวา
จะเสยีหรอืไม หรอืการเกบ็รกัษาไวจะตองเสยีคาใชจายมากไมคุมกบัคาทรพัยนัน้ เชน 
สตัวเลีย้งทีต่องเล้ียงดวยอาหารราคาแพง หรอืการดูแลรกัษากรณีเจ็บปวย เปนตน กรม
ทีเ่กบ็รักษาทรัพยนัน้อาจขายทอดตลาดทรัพยนัน้ แลวเกบ็รักษาเงนิท่ีขายไดไวจนกวา
จะครบกําหนดเวลา ๑ ป หรือ ๕ ปก็ได แตกอนจะขายตองบันทึกรายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยนั้นไวดวย ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีสิทธิจะรับทรัพยคืนไดทราบวาเปนทรัพยสิน
ของตนและสามารถจะพิสูจนสิทธิของตนได

 มีขอสงัเกตวา ทรพัยสนิใดทีใ่ชในการกระทาํผดิ หรอืไดมาโดยการกระทาํผดิ
หรือเกี่ยวกับการกระทําผิดนั้น โดยปกติพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ัน ๆ ก็จะ
ตองเก็บรักษาไวเพื่อเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา ถาเปนของที่ใชในการกระทําผิด
หรือไดมาจากการกระทําผิดหรือเกี่ยวของกับการกระทําผิดโดยประการใด ๆ 
ศาลอาจพิพากษาใหรบิเสียและตกเปนของแผนดนิ แตกรณีทีย่งัไมมคีาํพพิากษาใหรบิ 
กรรมสทิธ์ิกย็งัเปนของเจาของทรพัยสนินัน้อยู ดงันัน้ ในกรณทีีศ่าลมไิดสัง่คนืทรพัยสนิ
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๗ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๘.  

เหลาน้ีใหแกเจาของไปไมวาดวยเหตปุระการใดกต็าม และทั้งเจาของทรพัยสนินั้นมไิด
ใชสิทธิเรียกเอาทรัพยสินนั้นคืนภายใน ๑ ปนับแตวันสง หรือถามีการฟองคดีก็ใหนับ
ภายใน ๑ ปนับแตวนัท่ีคาํพพิากษาถงึท่ีสดุ แตถาไมทราบตวัเจาของทรพัยสนินั้น กใ็ห
ขยายเวลาจาก ๑ ปเปน ๕ ป เพราะในบางกรณเีจาของทรพัยสนิอาจจะไมรูวาทรพัยสนิ
ของตนถกูนําไปใชหรอืเก่ียวของกับการกระทาํความผดิ เน่ืองจากเจาของทรพัยสนินั้น
ไมรูไมเห็นหรือมิไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้นดวยก็ตาม 

 ๒.๔ กรณีเปนการไดมาซึ่งของมีคาที่ซอนหรือฝงไว
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไว

วา“สงัหาริมทรัพยมีคาซึ่งซอนหรือฝงไวนั้น ถามีผูเก็บไดโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใด
สามารถอางวาเปนเจาของได ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบ
ทรัพยนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัล 
๑ ใน ๓ แหงคาทรัพยนั้น”๗

   บทบัญญัติดังกลาวนีเ้ปนเรือ่งสังหาริมทรัพยมคีาซึง่ซอนหรือฝงไวใน
ลักษณะพฤติการณทีไ่มมีผูใดจะอางวาเปนเจาของได ถาเปนสังหาริมทรัพยมีคาแต
มิไดซอนหรอืฝงไว หรอืแมจะซอนหรอืฝงไว แตมพีฤตกิารณท่ีแสดงวาอาจมผีูหนึ่งผูใด
เปนเจาของได ก็ไมอยูในบังคับของบทบัญญัติดังกลาวมานั้น แตจะรูไดอยางไรวาเปน
สังหารมิทรพัยท่ีมีคานั้น คงจะตองพจิารณาจากหลายปจจยัประกอบกนั เชน ประการแรก
ตองมีมูลคาในเชงิเศรษฐกิจ มีราคาที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม ประการที่สอง 
ตองมีมูลคาในทางประวัติศาสตร หรือบางคนเรียกวา “มีคาควรเมือง” เนื่องจาก
เปนสังหาริมทรัพยซึ่งซอนหรือฝงไว กฎหมายจึงใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน 
เพื่อท่ีจะใหชนรุนหลงัไดมโีอกาสเหน็และศกึษาถงึสภาพและความเปนมาของทรพัยสนินั้น
 และประการสุดทาย ตองมีมูลคาในทางจิตใจแกคนในสังคม

   สังหาริมทรัพยมีคาเมือ่ซอนหรือฝงไวในพฤติการณทีแ่สดงวาไมมี
ผูใดเปนเจาของในขณะเก็บไดแลวยอมตกเปนของแผนดิน ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวา
ทรัพยนั้น เจาของสละกรรมสิทธิ์แลวหรือไม กฎหมายถือเอาตอนเก็บไดเปนสําคัญวา
พฤติการณที่แสดงวามีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของไดหรือไม เชน เก็บไดในถํ้า หรือ
ฝงไวในดนิกลางปาลกึซึ่งไมมีผูคนอยูอาศยั แตถาเกบ็ไดในท่ีดนิของเอกชนกยั็งไมเพยีงพอ
ที่จะถือวาไมมีผูใดสามารถอางเปนเจาของได 

   แตถาผู เก็บไดสงมอบสังหาริมทรัพยนั ้นแกเจาหนาทีต่ํารวจหรือ
พนักงานเจาหนาทีอ่ืน่ทีม่ีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายแลว ยอมมีสิทธิจะไดรับรางวัล 
๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยนั้น ซึ่งกรณีนี้จะมากกวากรณีผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหาย
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

ซึ่งเปนโบราณวัตถุตามมาตรา ๑๓๒๕ ที่ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินซึ่งผูเก็บไดมี
สิทธิจะไดรับรางวัลเพียงรอยละ ๑๐ แหงคาทรัพยสินนั้น

   อนึ่ง แมทรัพยสินดังกลาวจะตกเปนของแผนดินเพราะเก็บไดโดย
พฤติการณ ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของก็ตาม แตถาตอมามีผูใดพิสูจนความ
เปนเจาของได แผนดินกน็าจะตองคืนทรัพยสนินัน้ใหแกผูเปนเจาของ เพือ่ใหเกดิความ
เปนธรรม

๓. บทลงโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
  ในกรณทีีม่ผีูเกบ็ทรพัยสนิไดแลวไมนาํมาคนืเจาของ

หรือสงมอบใหแกเจาพนักงานเพ่ือตามหาเจาของตอไปน้ัน 
กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนไวดังนี้ 

  ๓.๑ กรณทีรพัยสนินัน้เปนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
 จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิป
วัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมาตรา ๓๑ 
ไดกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูฝาฝนไววา“ผูใดเกบ็ไดซึง่โบราณวตัถุ
หรอืศลิปวัตถทุีซ่อนหรือฝงหรือทอดท้ิงโดยพฤติการณซึง่ไมมผีูใด
สามารถอางวาเปนเจาของได และเบยีดบงัเอาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถนุัน้เปนของตน
หรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ” ๘

    นอกจากนี้ มาตรา ๓๑ ทวิ ยังไดกําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคล
ที่ชวยจําหนายหรือรับซื้อทรัพยสินที่ผูเก็บไดนํามาขายใหโดยกําหนดวา“ผูใดซอนเรน 
จาํหนาย เอาไปเสีย หรอืรบัซือ้ รบัจาํนํา หรอืรบัไวโดยประการใด ๆ  ซึง่โบราณวัตถหุรอื
ศิลปวัตถุอันไดมาโดยการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”๙

  ๓.๒ กรณีที่เปนทรัพยสินอื่นท่ัวไปจะมีความผิดฐานยักยอกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

    ซึ่งมาตรา ๓๕๕ บัญญัติวา “ผูใดเก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคา 
อนัซอนหรอืฝงไวโดยพฤติการณซึง่ไมมผีูใดอางวาเปนเจาของได แลวเบยีดบงัเอาทรพัย
นัน้เปนของตนหรอืของผูอืน่ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

     ๘พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.

       ๙พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓๑ ทวิ เพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

บทสรุป  
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายในแตละฉบับดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไมวา

ทรพัยสินหายน้ันจะมีเจาของหรอืไมก็ตาม หรอืทรพัยสนิน้ันจะเปนโบราณวตัถหุรอืไม
กต็าม หากมีผูเกบ็ทรพัยสนิเหลาน้ันได ผูเก็บทรพัยสนิไดก็ตองนํามาคนืแกเจาของ หรอื
ถาไมพบเจาของก็ตองนําสงใหแกเจาพนักงานเพื่อตดิตามหาตวัเจาของทรพัยนั้นตอไป
โดยผูเก็บทรัพยสินไดแลวนํามาคืนแกเจาของนั้นมีสิทธิไดรับรางวัลตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดไว แตหากผูเก็บทรพัยสนิไดน้ันไมนํามาคนืเจาของ หรอืสงมอบแกเจาพนกังาน
เพื่อประกาศหาตวัเจาของตอไป บคุคลน้ันก็ยอมมีความผดิและไดรบัโทษตามกฎหมาย

 ดังนั้น ผูที่เก็บทรัพยสินไดไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนโบราณวัตถุหรือไมก็ตาม 
จะตองนาํทรพัยสินนั้นมาคนืแกเจาของ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากทรพัยนั้นเปนโบราณวตัถ ุ
ผูเก็บไดตองนํามาคืนแกทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อสงวนและรักษาทรัพยสินนั้น ๆ 
เอาไวใหอนชุนคนรุนหลังไดศึกษาถึงความเปนมาอันจะมีคุณคาในการศึกษาเชิง
ประวัติศาสตรสืบไป โดยผูคืนทรัพยสินอันเปนโบราณวัตถุนั้นมีสิทธิ์ไดรับรางวัลจาก
ทางราชการเพื่อเปนการตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด

เอกสารอางอิง
• บัญญัติ สุชีวะ. คําอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย, กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชซิ่ง จํากัด, พิมพ

ครั้งที่ ๑๔, ๒๕๕๕. 
• ศรีราชา เจริญพานิช. คําอธิบายกฎหมายวาดวยทรัพยสิน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, พิมพ

ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๓.
• พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
•  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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คําคม

จุลนิติ๑๓๔

One of the most powerful safe guards a prince 

can have against conspiracies is to avoid 

being hated by the populace.

Niccolo Machiavelli (1469-1527), The Prince

เครื่องปองกันการคิดกบฏตอเจาที่มีทรงพลังมากที่สุด
ก็คือ หลีกเลี่ยงการทําใหประชาชนเกลียด.

นิคโคโล มาเคียเวลลี่ (๑๔๖๙-๑๕๒๗)

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๘๒, วิทยากร  เชียงกูล)
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทนํา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว 

รชักาลที ่๕ นัน้ ไดเริ่มมกีารพระราชทานที่ดนิโดยการออกสาํรวจที่ดนิ
ในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อทีจ่ะออกเอกสารโฉนดที่ดินใหแกประชาชน
เปนครั้งแรก โดยดําเนินการรังวัดหมายเลขเขตที่ดินตามประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการ บริเวณบานพลับ ตําบลเกาะเกิด 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ (ค.ศ. ๑๙๐๑) อีกทั้ง
ทรงออกประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศออกโฉนดท่ีดินมณฑล
กรุงเกา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ ซึ่งถือเปนกฎหมายที่ใชใน
การออกโฉนดที่ดินเปนครั้งแรกของประเทศไทย และตอมาไดมี
การตรา “พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. ๑๒๗” (พ.ศ. ๒๔๕๑) 
ขึ้นใชบงัคบัโดยไดรวบรวมการดาํเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับเรื่องท่ีดนิ
หลายฉบบัไวเปนฉบบัเดยีว และถอืเปนมูลฐานของกฎหมายเกี่ยวกบั
การออกโฉนดที่ดินในเวลาตอมา นอกจากนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
เปนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินอีกหลายฉบับ ซึ่งฉบับสุดทายคือ 
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙ ตอมาได
วิวัฒนาการเปน “ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗” ที่ใชบังคับ
เกี่ยวกบัการออกโฉนดท่ีดนิและหนงัสอืแสดงสทิธใินท่ีดนิตาง ๆ  สบืมา
จนถึงปจจุบัน ครัน้เมือ่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ไดเจริญเติบโตขึ ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการของสังคมระบอบ
ประชาธปิไตยแบบเสรนียิม และทนุนยิมแพรหลายเขามา ประกอบกับ
จํานวนประชากรมีจํานวนเพิ ่มมากขึ ้น ทําใหสิ ่งทีเ่ปนปจจัย ๔ 
ของการดํารงชีวิตนั้นมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น และปจจัยที่สําคัญ
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จุลนิติ

ประการหน่ึงคือ “ที่ดินทํากิน” มีคุณคามากข้ึนตามมาดวย ทําใหเกิดความตองการในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ๑ 

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิในที่ดิน” เพื่อใหผูอานไดมีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อันประกอบดวยสาระสําคัญคือ ความหมายของท่ีดิน 
ประเภทของท่ีดิน หลักเกณฑการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารสิทธิ
เกีย่วกับทีด่นิ ตลอดจนการไดมาซึง่กรรมสทิธิท์ีด่นิ และเอกสารอืน่ทีไ่มถอืเปนเอกสารสทิธเิกีย่วกบัทีด่นิ 
ตามลําดับดังนี้ 

๑. ความหมายของที่ดิน๒

  ๑.๑ ความหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน
    ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑ นั้น ไดบัญญัติความหมายของ

คําวา“ที่ดิน” ไววา หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง 
บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ดวย

    สวน “สิทธิในท่ีดิน” ตามความหมายของประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗                        
มี ๒ ประการ คือ กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง

    ๑) กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเปนเจาของ ซึ่งบุคคลอาจเปนเจาของที่ดินไดโดย
การมีกรรมสิทธิ์โดยรัฐจะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให

    ๒) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเปนเจาของ โดยการ
ทําประโยชน หรือการถือครอง แตไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน หรือหลักฐานที่เรียกชื่ออยางอื่นให

    การแยงการครอบครองที่ดินกรรมสิทธ์ิตองแยงการครอบครอง โดยสงบ เปดเผย 
และเจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลา ๑๐ ป จึงจะไดกรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือการครอบครองปรปกษ สวนที่ดินที่มีสิทธิครอบครองหากถูกแยง
การครอบครองตองฟองเรียกคืนภายใน ๑ ป ไมเชนนั้นหมดสิทธิ์ฟองตามมาตรา ๑๓๗๕

  ๑.๒ ความหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีคํานิยามของ “ที่ดิน” ไวเปนการเฉพาะ 

แตไดบัญญัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไวในมาตรา ๑๓๙ วา “อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดิน
และทรัพย อันติดอยู กับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น 
และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปน
อันเดียวกับที่ดินนั้นดวย”

  ๑ “กรรมสทิธิท์ีด่นิ” : การแกปญหาของสงัคมไทยในระบอบเสรนียิมสมัยใหม แหลงทีม่า www.gotokhow.org/ post/449434  
สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๒ สรุปจาก ปรีชา  พรหมเพชร , มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการถือครองท่ีดิน, วิทยานิพนธ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แหลงที่มา http://tdc.thailis.or.th/tdr//browse.php, สืบคนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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๒. ประเภทของที่ดิน๓

  ๒.๑ ที่ดินของรัฐ
  “ที่ดินของรัฐ” ไมมีบทนิยามกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยตรง 

คงมีแตพระราชบัญญัติการปฏิรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ เทานั ้น ทีไ่ด
ใหความหมาย “ที่ดินของรัฐ” ไววา หมายความถึง บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนทรพัยสินของแผนดิน 
หรอืสาธารณสมบตัขิองแผนดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และทีด่นิในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติใหบุคคลเขาอยู อาศัยหรือทําประโยชน
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

  สวนในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒ ไดบัญญัติไววา “ทีด่ินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ” โดยในกฎหมายดังกลาวไดกําหนดให “ทีดิ่นของรัฐ” 
หมายถึง “ทีด่ินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบรรดาทีด่ินทัง้หลายทีเ่อกชน
ยังมิไดสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยรวมไปถึงทีด่ินทีม่ีผูเขาไปยึดถือครอบครองเองโดยพลการ และมิได
สอดคลองกับหลักเกณฑมหาชนที่กําหนดใหสิทธิในทีด่ินแกเอกชนดวย” ซึ่งจากความหมายดังกลาว 
จึงอาจจะแบงทีด่ินของรัฐออกกวาง ๆ ได ๒ ประเภท คือ ทีด่ินอันเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา 
กับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

    ๒.๑.๑ ที่ดินอันเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา
       หมายถึง ทีด่ินทีร่ัฐถือกรรมสิทธิ์ไดเชนเดียวกับเอกชน และโดยทั่วไป

หมายถึงทีร่าชพัสดุ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด และยังรวมถึง
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะดวย

       สิทธิในทรัพยสินของแผนดินธรรมดา อาจโอนกันไดเชนเดียวกับทรัพยสิน
ของเอกชน โดยอาศยัอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ หรอืพระราชกฤษฎกีา ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕ นอกจากนี้ หามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดินเพื ่อบังคับชําระหนี ้
ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๗ และไมอาจถกูครอบครองปรปกษ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๘๒ ได 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพียงแตหามมิใหยึดเทาน้ัน สวนการโอนโดยสมัครใจของรัฐ 

“ที ่ดินของรัฐ” หมายความถึง บรรดาที ่ดินทั ้งหลาย
อันเปนทรัพยสินของแผนดิน หรือสาธารณสมบัติ
ของแผนดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และท่ีดิน
ในเขตปาสงวนแหงชาต ิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดอนมุตัิใหบคุคลเขาอยูอาศยัหรอืทาํประโยชน
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

 ๓ เรื่องเดียวกัน.
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กฎหมายมไิดหามเอาไว เพยีงแตจะตองปฏบิตัติามกฎกระทรวงฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒) ซึ่งกําหนดเร่ืองการโอนไววา 
โดยทั่วไปจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน และการโอนเพื่อการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย
ที่กําหนดไมตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

  ๒.๑.๒ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
     ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๓๐๔ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไววา สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสิน
ทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน

     ๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

     ๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง 
ทะเลสาบ

     ๓) ทรพัยสนิใชเพือ่ประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร 
สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ

     จากหลักกฎหมายดังกลาว ลกัษณะสําคญัของสาธารณสมบัตขิองแผนดนิขึน้อยูกบัวา 
สภาพของที่ดินนั้นไดใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนเพื่อประโยชนรวมกัน หรือไม

  ๒.๒ ที่ดินเอกชน
    หมายถึง ที่ดินที่ เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองได ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน และกฎหมายอ่ืน แบงเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ กับที่ดินที่มีสิทธิ
ครอบครอง

    ๒.๒.๑ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
       ไดแก ที่ดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินประเภท โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี 

โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว    
    ๒.๒.๒ ที่ดินที่บุคคลมีสิทธิครอบครอง
       ไดแก ที่ดินที่ยังไมมีกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดแก ที่ดินมือเปลาทั้งหลายที่มีหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.), แบบหมายเลข ๓ ใบเหยียบยํ่า ตราจอง 
รวมถึงที่ดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เปนตน

๓. หลักเกณฑการออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน๔

  ๓.๑ ที่ดินที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน คือ โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส. ๓ ก. น.ส. ๓ ข.) ได จะตองเปนทีด่นิทีม่ลีกัษณะตามหลักเกณฑทีก่าํหนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ขอ ๑๔ ดังนี้

  ๔ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  แหลงที่มา http://www.dol.go.th/, สืบคนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๓๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๑)  จะตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว
    ๒)  ไมเปนทีด่ินทีร่าษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ

ที่ชายตลิ่ง ที่เลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน 
    ๓)  ไมเปนทีด่ินซึ ่งไดหวงหามไวเพื ่อประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

หวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘
    ๔)  ไมเปนท่ีดนิท่ีคณะกรรมการจดัท่ีดนิแหงชาตสิงวนและพฒันาท่ีดนิเพื่อจดัใหแก

ประชาชน
    ๕)  ไมเปนทีด่ินของรัฐทีค่ณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาติสงวนหรือหวงหามเพื่อให

ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
    ๖)  ไมเปนทีด่ินทีค่ณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื ่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื ่อ

ประโยชนสาธารณะอยางอื่น

  ๓.๒  ทีด่นิที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินไดโดยมีในเงือ่นไขหรือลักษณะเฉพาะ 
ไดแก

    ๑)  ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นทีท่ีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหาม               
ตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูครอบครองที่ดินจะตองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

    ๒)  ที่เกาะ จะตองมีหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ใบจอง ใบเหยียบยํ่า                    
น.ค. ๓  ก.ส.น. ๕ หรือเปนที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือเปน
ทีด่ินซึ่งไดมีการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติแลว

    ๓)  เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ พื้นที่รักษาพันธุสัตวปา พื้นที่หาม
ลาสัตวปา หรอืพื้นท่ีท่ีไดจาํแนกใหเปนเขตปาไมถาวร จะตองมีหลกัฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) 
หรือไดออกใบจอง ใบเหยียบยํ่า ตราจอง ไวกอนการสงวนหรือหวงหามที่ดิน

    ๔)  ที่ดินที ่อยู ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผูครอบครองที่ดินจะตองมีหลักฐานการแจง
การครอบครอง (ส .ค .  ๑ )  ใบแจ งความประสงค จะได สิทธิในที ่ดิน ตามมาตรา ๒๗ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หรือมีหลักฐาน น.ค. ๓  ก.ส.น. ๕ กอนประกาศ
เปนเขตปฏิรูปที่ดิน

ทีด่ินเอกชน หมายถึง ที่ดินที่เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองไดตามประมวลกฎหมายที ่ดิน 
และกฎหมายอื่น แบงเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
กับที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๔๐

สิทธิในที่ดิน

จุลนิติ

    ๕)  พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยรอยละ ๓๕ ขึ้นไป ตามที่กําหนดไวในนโยบาย
ปาไมแหงชาติ ผูครอบครองที่ดินจะตองมีสิทธิครอบครองมากอน การบังคับใชประมวลกฎหมายที่ดิน     
(กอนวันที ่๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗) หรอืมหีลกัฐานแสดงวาเปนผูมสีทิธิครอบครองท่ีดนิโดยชอบดวยกฎหมาย 
เชน มีหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เปนตน

๔. หลักฐานการขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนเฉพาะราย๕

  ๔.๑ หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน
    ๑)  บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยน

ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) 
    ๒)  แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
    ๓)  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
    ๔)  ใบจองหรือใบเหยียบยํ่า หรือตราจอง
    ๕)  หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.,น.ส.๓ ข) หรือใบสําคัญ

แสดงการนําที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข ๓)
    ๖)   ใบไตสวนหรือใบนํา
    ๗)  หนังสือแสดงการทําประโยชน ในกรณีที่ไดรับการจัดที่ดินในนิคมสรางตนเอง

หรือสหกรณนิคม (น.ค.๓ หรือ กสน.๕)
    ๘)  หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
  ๔.๒ หลักฐานประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
    ๑)  บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยน

ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
    ๒)   แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
    ๓)  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
    ๔)  ใบจองหรือใบเหยียบยํ่า หรือตราจอง
    ๕)  หนังสือแสดงการทําประโยชน ในกรณีที่ไดรับการจัดที่ดินในนิคมสรางตนเอง

หรือสหกรณนิคม (น.ค.๓ หรือ กสน.๕)
    ๖)  หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ

๕. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน๖

  ๕.๑ แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
    แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือ ใบแจงการครอบครองที่ดินเปนหลักฐาน

วา ผูครอบครองเปนผูแจงวา ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (แตปจจุบันไมมีการแจง ส.ค.๑ อีกแลว) 

  ๕ เรื่องเดียวกัน.
  ๖ เรื่องเดียวกัน.
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๔๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิทีด่ิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกให เพียงแตเปนการแจง
การครอบครองที่ดินของราษฎรเทานั้น ดังนั้น ตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการโอนกันได
เพยีงแตแสดงเจตนาสละการครอบครองและไมยึดถอืพรอมสงมอบใหผูรบัโอนไปเทาน้ัน ก็ถอืวาเปนการ
โอนกันโดยชอบแลว ซึ่งผูมี ส.ค.๑ มีสิทธินํามาขอออกโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) ได ๒ กรณี คือ

    กรณีที่ ๑ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินทัว่ประเทศ กรณีนีท้างราชการจะเปนผูออกใหเปนทองที่ไป โดยจะมีการประกาศ
ใหทราบกอนลวงหนา

    กรณีที่ ๒ นาํมาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดทีด่ิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) เฉพาะราย คือ กรณีที่เจาของที่ดินมีความประสงค
จะขอออกโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ก็ใหไปยืน่คําขอ ณ สํานักงานทีด่ิน
ที่ที่ดินตั้งอยู และเฉพาะการออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้จะออกไดในพื้นทีท่ีไ่ดสรางระวางแผนที่สําหรับ
ออกโฉนดที่ดินไวแลวเทานั้น

  ๕.๒ ใบจอง (น.ส. ๒)
    ใบจอง คอื หนังสอืท่ีทางราชการออกใหเพื่อเปนการแสดงความยนิยอมใหครอบครอง

ทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกใหแกราษฎรที่ทางราชการไดจัดที่ดินใหทํากิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งทางราชการจะมปีระกาศเปดโอกาสใหจบัจองเปนคราว ๆ ในแตละทองที่
และผูตองการจับจองควรคอยฟงขาวของทางราชการ

    ผูมีใบจองจะตองเริ่มทําประโยชนในที่ดินภายใน ๖ เดือน และตองทําประโยชน
ในที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๓ ปนับตั้งแตวันทีไ่ดรับใบจอง อีกทัง้ตองทําประโยชนใหไดอยางนอย
รอยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะตกทอดทางมรดก 
เม่ือทาํประโยชนตามเงื่อนไขดงักลาวแลว ก็มีสทิธินําใบจองน้ันมาขอออกหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน 
(น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) หรือโฉนดที่ดินได แตหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนดที่ดิน
นั้นจะตองตกอยูในบังคับหามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

  ๕.๓  หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.)
    หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.) หมายความวา

หนังสือรับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว ดังนี้

ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไมใชหลักฐาน
ที่ทางราชการออกให เพยีงแตเปนการแจงการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรเทานั้น
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๔๒

สิทธิในที่ดิน

จุลนิติ

    น.ส. ๓ ออกใหแกผูครอบครองทีด่นิทัว่ ๆ  ไป ในพืน้ทีท่ีไ่มมรีะวาง โดยมลีกัษณะเปน
แผนที่รูปลอย ไมมีการกําหนดตําแหนงที่ดินแนนอน หรือออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ                 
ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
หัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอทองที่เปนผูออก)

    น.ส. ๓ ก. ออกในทองทีท่ีม่รีะวางรปูถายทางอากาศ โดยมกีารกาํหนดตาํแหนงทีด่นิ
ในระวางรูปถายทางอากาศ (นายอําเภอทองที่เปนผูออกให)

    น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ และรัฐมนตรีไดประกาศ
ยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลว (เจาพนักงานที่ดิน เปนผูออก)

  ๕.๔ ใบไตสวน (น.ส. ๕) 
    ใบไตสวน คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน เปนหนังสือแสดง

ใหทราบวาไดมีการสอบสวนสิทธิในท่ีดินแลว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายท่ีดินได 
ใบไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ แตสามารถจดทะเบียนโอนใหกันได ถาที่ดินมีใบไตสวน
และหนังสือรับรองการทําประโยชน แสดงวาที่ดินน้ันนายอําเภอไดรับรองการทําประโยชนแลว 
เมื่อจดทะเบียนโอนจะตองจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชนกอน แลวจึงมาจดแจงหลัง
ใบไตสวน แตถาใบไตสวนมีแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) หรือไมมีหลักฐานที่ดินใด ๆ  และเปน
ที่ดินที่นายอําเภอยังไมรับรองการทําประโยชน จะจดทะเบียนโอนกันไมได เวนแตเปนการจดทะเบียน
มรดก

  ๕.๕ โฉนดที่ดิน
    โฉนดที่ดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งออกใหตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ปจจุบัน นอกจากน้ียังรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีวา “ไดทําประโยชนแลว” 
ซึ่งออกใหตามกฎหมายเดิม แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์เชนกัน ผูเปนเจาของที่ดินถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นัน้อยางสมบรูณ เชน มสีทิธใิชประโยชนจากทีด่นิ มสีทิธิจาํหนาย มสีทิธิขดัขวางไมใหผูใดเขามาเกีย่วของ
กับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมาย

๖. การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน๗

  ๑) การไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน กอนประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ เชน ไดมา
โดยไดโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว ไดมาซึ่งที่บานที่สวน 
ตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ ที่ดินประเภทนี้ถือเปนที่มีกรรมสิทธิ์แตไมมีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์และไมถือวาเปนที่ดินมือเปลา๘ 

  ๗ การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน แหลงที่มา http://www.sureprop.com/page/1416 , สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๘ คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๕๗๐/๒๕๐๐ ที่พิพาทซ่ึงเจาของไดครอบครองทําที่ดินใหเปนที่บานท่ีสวนมากอนประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๔ และพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙ แลว แมที่ดินพิพาทจะเปน
ทีด่นิมอืเปลาไมมหีนงัสือสําคญัแสดงกรรมสิทธิก์ต็องนาํกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที ่๔๒ มาใชบงัคบัคด ีโดยถอือายุความสละท่ีดนิ 
๙ ป ๑๐ ป หาใชอายุความ ๑ ป ไม.
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  ๒) การไดมาซึง่กรรมสิทธิ ์ในที ่ดินตามประมวลกฎหมายที ่ดิน ไดมาโดยขอออก
โฉนดที่ดินท้ังตําบลและไดมาโดยขอออกโฉนดท่ีดนิเฉพาะราย (ประมวลกฎหมายท่ีดนิ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๕๙)

  ๓) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยนิติกรรม เชน โดยการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให จํานอง ขายฝาก ซึ่งตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ

  ๔) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของกฎหมาย เชน
   ๔.๑) การไดกรรมสทิธิ์ในท่ีดินจากท่ีงอกรมิตลิ่ง ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย มาตรา ๑๓๐๘ บัญญัตวิา “ท่ีดนิแปลงใดเกิดท่ีงอกรมิตลิ่ง ท่ีงอกยอมเปนทรพัยสนิของเจาของ
ทีด่ินแปลงนั้น” โดยหลักของที่งอกริมตลิ่งจะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและติดตอเปนผืนเดียวกัน
แตเจาของที่ดินจะมีกรรมสิทธ์ิในท่ีงอกไดตองเปนท่ีดนิท่ีมีหนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ์ เชน โฉนดที่ดนิ 
ถาทีดิ่นแปลงใดเปนที่ดินมือเปลาซึ่งเกิดทีง่อกออกมา เจาของทีด่ินแปลงนั้นก็มีเพียงสิทธิครอบครอง
ทีง่อกเทานัน้ ดังนัน้หากเปนทีท่ีง่อกออกมาจากที่ดินมีโฉนด เจาของที่ดินแปลงดังกลาวมีกรรมสิทธิ์
ในท่ีงอก ผูอ่ืนจะแยงการครอบครองที่ดนิสวนน้ีตองครองครองปรปกษเกินกวา ๑๐ ปจึงจะไดกรรมสทิธิ์ 
หากเปนทีง่อกออกมาจากทีด่ินมือเปลา (ส.ค.๑. นส.๓) เจาของมีเพียงสิทธิครอบครอง หากผูอื่น
แยงการครอบครองและเจาของไมฟองรองเรียกคืนภายใน ๑ ป เจาของสิ้นสิทธิในที่งอกนั้น

   ๔.๒) การไดมาซึ่งกรรมสทิธิ์ในท่ีดินโดยการครอบครองปรปกษ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งบญัญตัวิา “บคุคลใดครอบครองทรพัยสนิของผูอื่นไวโดยความสงบ
และโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา ๑๐ ป 
ทานวาบุคคลนัน้ไดกรรมสิทธิ์” โดยทีด่ินทีจ่ะถูกครอบครองปรปกษได จะตองเปนทีด่ินของผูอื่นที่มี
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชน
แลว ที่บานที่สวนตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ (บทที่๔๒) แตที่ดินมือเปลา (ส.ค.๑,น.ส.๓) จะถูกครอบครอง
ปรปกษไมได ทั้งนี้ การไดกรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปกษจะตองใหศาลสั่งวา ไดมาโดยครอบครอง
ปรปกษแลวนําคําสัง่ศาลไปขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินประเภทไดมาโดยการครอบครอง 
หากเจาของไดมาโดยการครอบครองบางสวนก็ไปขอจดทะเบียนในประเภทไดมาโดยการครอบครอง
เฉพาะสวนหรือไดรับแบงมาโดยการครอบครอง

   ๔.๓) การไดมาซึง่กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทางมรดก โดยการจะมีกรรมสิทธิ์ในทีด่ิน
มรดกทีด่นิมรดกนัน้ตองเปนทีด่นิทีม่หีนงัสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิ์ เชน โฉนดทีด่นิ ถาทีด่นิมรดกเปนที่
มือเปลา เชน ที่ น.ส. ๓ หรือ ส.ค. ๑ ก็มีเพียงสิทธิครอบครอง การไดทรัพยมาโดยทางมรดกนี้จะตอง

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึง่ออกให
ตามประมวลกฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึง
โฉนดแผนที ่โฉนดตราจอง และตราจองที่วา “ไดทาํประโยชน
แลว” ซึง่ออกใหตามกฎหมายเดิม แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์
เชนกัน ผูเปนเจาของที่ดินถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
อยางสมบูรณ
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จดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินเสียกอนจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได เชน นาย ก. 
ทําพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดใหนาย ข. เมื่อนาย ก. ตาย นาย ข. ก็ไดรับมรดกทันทีโดยผลของกฎหมาย
โดยไมตองจดทะเบียนเนื่องจากพินัยกรรมมีผลเม่ือเจามรดกถึงแกความตาย หรือหากไมมีพินัยกรรม
เมื่อเจาของมรดกถงึแกความตายมรดกก็ตกไปยังทายาทโดยธรรมทันที แตตอมาหากนาย ข. ตองการ
ขายที่ดินมรดกใหนาย ค. นาย ข. จะทําไมได เพราะชื่อในโฉนดยังเปนชื่อนาย ก. เจาของเดิมอยู 
นาย ข. จะตองจดทะเบียนการไดมาประเภทมรดก ลงชื่อนาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เสียกอน จึงจะ
เอาที่ดินไปจดทะเบียนขายใหนาย ค. ตอไปได เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง บัญญัติวา “ถามีผู ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยโดยทางอ่ืน นอกจากนิติกรรม สิทธิของผูไดมาน้ัน ถายังมิไดจดทะเบียนไซร ทานวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธิอันยังมิไดจดทะเบียนนั้น มิใหยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอก ผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว” 
ซึ่งการไดมาทางมรดกก็เปนการไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเชนกัน

๗. เอกสารอื่นที่ไมถือเปนเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
นอกจากท่ีไดกลาวมาเก่ียวกับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินแลว ในปจจุบันประชาชนยังมี

ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับเอกสารบางประเภท ไดแก แบบแสดงรายการท่ีดินที่ผูมีหนาที่
เสียภาษีบํารุงทองท่ี หรือ ภ.ท.บ. ๕ ซึ่งเปนแบบท่ีจะตองไปย่ืนเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ีประจําป
ตอเจาพนกังานประเมิน ณ สาํนกังานอนัเปนทีต่ัง้ขององคกรปกครองทองถิน่ทีท่ีด่นิตัง้อยู เชน สาํนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร สํานักงานเทศบาล ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ภ.บ.ท. ๕ จึงมิใชเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงทําได
เพียงการสงมอบการครอบครองท่ีดินใหแกกันเทานั้น ไมสามารถไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ณ สาํนกังานทีด่นิทองทีไ่ด บคุคลทีม่ชีือ่ใน ภ.บ.ท. ๕ อาจจะไมใชเจาของทีด่นิ และทีด่นิอาจจะเปน
ที่หวงหามท่ีไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินก็อาจเปนได 
การซื้อขายท่ีดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. ๕ จึงเปนการเส่ียงภัยของผูซื้อเอง หากประสงคจะซื้อที่ดินที่มี
หลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ควรใหผูขายยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อพิสูจนสิทธิกอนวาสามารถออกเอกสารสิทธิไดหรือไม หากสามารถออกเอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดนิได เนือ้ทีท่ีค่าํนวณไดจากการรังวดัออกเอกสารสิทธอิาจไมตรงกบัเนือ้ทีท่ีร่ะบไุว
ในหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ได เพราะถือวาเปนที่ดินที่ไมมีหลักฐานสําหรับที่ดิน ไมเคยมีการรังวัดคํานวณ
เนื้อที่โดยกรมที่ดินมากอนแตอยางใด อีกทั้งการรังวัดออกเอกสารสิทธิทีด่ินจะใชวิธีการรังวัดทําแผนที่
และคํานวณเน้ือที่โดยใชหลักวิชาการทางแผนท่ีซึ่งจะมีมาตรฐานความละเอียดถูกตอง การแจงเน้ือที่
ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.๕ จึงเปนการแจงของผูทําประโยชนในท่ีดินโดยประมาณเพ่ือชําระภาษีบํารุง
ทองที่ประจําปเทานั้น๙ 

  ๙ ภ.ท.บ.๕ คืออะไร?  แหลงที่มา http://www.sureprop.com/ภ.ท.บ.-5-คืออะไร, สืบคนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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บทสรุป
จะพิจารณาเห็นไดวา “ที่ดิน” นั้น ถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคามหาศาล ประชาชนตางก็มี

ความตองการท่ีจะครอบครองเปนเจาของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและนับวันก็ย่ิงจะทวีความตองการมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในพื้นทีท่ีม่ีความเจริญหรือสาธารณูปโภคเขาไปถึง ไมวาจะเพื่อใชเปนทีอ่ยูอาศัย 
การทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือเพื่อการพาณิชย ก็ตาม ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิในที่ดิน
จึงสมควรอยางยิง่ทีจ่ะไดมีการศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายในสวนทีเ่กี ่ยวของโดยละเอียด 
เพื ่อใหการมีสิทธิในทีด่ินเปนไปอยางถูกตองไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง ดังนั้น ผู เขียนจึง
หวังเปนอยางยิง่วา บทความนีจ้ะเปนประโยชนในการสรางความรูความเขาใจทีถู่กตองแกประชาชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมายตาง ๆ ไดตามสมควร 
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คําคม

จุลนิติ๑๔๖

Not to know something is a great part of wisdom.

Hugo Grotius, Docta Ignoratia

การไมรูบางสิ่งบางอยาง คือสวนสําคัญของภูมิปญญา.
ฮิวโก  กรอเซียส (๑๕๘๓-๑๖๔๕)

(หนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๑๐๗, วิทยากร  เชียงกูล)

KUMKOM-MAC6.indd  7 1/8/57  10:17

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๔๗

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

ความนํา
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญานั ้น 

เมื ่อสนธิสัญญามีผลใชบังคับแลว รัฐภาคีจะตองผูกพันตามขอบท
ของสนธิสัญญาและอนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาฉบับดังกลาว  
หากรัฐไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาก็จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
ระหวางประเทศและไมอาจจะกลาวอางกฎหมายภายในของตน
มาปฏิเสธความรับผิดหรือปฏิเสธพันธกรณีตามสนธิสัญญาได ดังที่
มาตรา ๒๗ แหงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา 
ค.ศ. ๑๙๖๙ ไดกาํหนดไววา “รฐัภาคไีมอาจจะกลาวอางบทบญัญตัขิองตน
ตามกฎหมายภายในมาเปนขออางที่จะไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา”

สําหรับวิธีการอนุวัติการตามสนธิสัญญานี ้แตกตางกันไป
ในแตละประเทศ เชนประเทศทีย่ดึถือตามหลักทวินิยม (Dualism) 
ซึ่งถอืวากฎหมายภายในแยกจากกฎหมายระหวางประเทศ สนธสิญัญา
จะมผีลใชบงัคบัตามกฎหมายภายในไดตองแปลงมาเปนกฎหมายภายใน
เสียกอน ดังเชนในกรณีของประเทศไทยตองตราพระราชบัญญัติ
ออกมารองรับสนธิสัญญาเสียกอน สนธิสัญญาจึงจะมีผลใชบังคับ
ตามกฎหมายภายในได 

ในบทความนี้จะนําเสนอนิติสัมพันธในกรอบของประชาคม
อาเซียนในประการตาง ๆ ที่รัฐสมาชิกของอาเซียนไดจัดทําขึ้นใหมีผล
ผูกพันในลักษณะและวัตถุประสงคตาง ๆ  กลาวคือ มีผลผูกพันระหวาง
รฐัสมาชกิดวยกนัเองท้ังหมด ระหวางบางรฐัสมาชกิ หรอืระหวางรฐัสมาชกิ
อาเซียนกับรัฐอืน่ใดที่มิไดเปนรัฐสมาชิกของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่
ประเทศไทยเปนรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศนี้ก็จําตอง
อนุวัติการตามพันธกรณีตาง ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
ภายในของประเทศไดกาํหนดไวตามแนวคดิทฤษฎทีวนิยิมดงัจะไดกลาว
ในรายละเอียดตอไป 

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

นิติสัมพันธของประชาคมอาเซียน
และการอนุวัติการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย
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นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตกรอบอาเซียน๑

ภายใตกรอบของประชาคมอาเซียนนั้น รัฐสมาชิกไดมีการจัดทําสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ แบงออกไดเปน ๔ ลักษณะ กลาวคือ นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในการกอต้ังสมาคมอาเซยีน (ASEAN) เพ่ือการพฒันาสูการเปนประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ในความรวมมือดานตาง ๆ  นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
บางประเทศในระดับอนุภูมิภาค และนิติสัมพันธระหวางอาเซียน
กับองคการระหวางประเทศ หรือประเทศอื่น ๆ ที่มิไดเปนรัฐสมาชิก
อาเซียน

๑) นิติสมัพันธระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในการกอต้ัง
สมาคมอาเซียน (ASEAN) เพือ่การพัฒนาสู ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)

 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนนับแตมีการกอตัง้
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) สูการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และอยูระหวางการพัฒนาสูการเปน ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) มีกฎหมายระหวางประเทศรองรับนิติสัมพันธในลักษณะที่เปนสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ ซึ่งสามารถแบงไดตามลักษณะของลําดับขั้นการพัฒนา
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนได ๓ ประการไดแก สมาคมประชาชาติแหง
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (ASEAN) เขตการคาเสรอีาเซยีน (AFTA) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

 ๑.๑) กฎบัตรอาเซียน ๒๕๕๐๒ (Charter of the Association of Southeast Asian 
Nations 2007 : ASEAN Charter 2007) ที่สถาปนาใหอาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเปน องคการ
ระหวางประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental organization) และมีสภาพบุคคล (Legal 
personality) ทั้งในเวทีระหวางประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๑.๒) แผนการทาํงานสูประชาคมอาเซียน ๒๕๕๒ (Roadmap to ASEAN Community 
2009 (2009-2015) ท่ีใชแทนแผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน ๒๕๔๗ (Vientiane Action Programme 2004) 
โดยมีระยะเวลาแผนการทํางาน ๒๕๕๒-๒๕๕๘ ซึ่งแผนการทํางานสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย
แผนงานตาง ๆ ดังนี้

   ๑.๒.๑) แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ๒๕๕๐ (ASEAN Economic 
Community Blueprint 2007 : AEC Blueprint) โดยมเีปาหมายใหบรรลผุลในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว 

๑ ชาติชาย เชษฐสุมน, ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community): ผลกระทบตอกฎหมายไทย, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๕), หนา ๑๔-๑๖.

๒ เพิ่งอาง, หนา ๑๙-๒๔.
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การพัฒนาความสามารถของอาเซียนในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 
การบูรณาการอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการเคลื่อนยายเสรีของสินคา บริการและการลงทุน ภายใตการเคลื่อนยาย
โดยเสรีของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน รวมถึงการเคลื่อนยายทุน
โดยเสรีมากยิ่งขึ้น

   ๑.๒.๒) แผนงานการจัดตัง้ประชาคมการเมือง – ความมั่นคงอาเซียน ๒๕๕๒ 
(ASEAN Political – Security Community Blueprint 2009 : APSC Blueprint)
ทีจ่ัดทําขึ ้นสําหรับวางแผนการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซยีนภายใตกฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ไดแก การธํารงรกัษาสงเสรมิสันตภิาพ 
เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการธํารงใหภูมิภาคเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
และอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงชนิดอื่น ๆ รวมถึงการรักษาความมั่นคงในทุกมิติ การทาทายทุกรูปแบบ 
เชน อาชญากรรมขามชาติ เพื่อใหประชาชนอาเซียน (Peoples of ASEAN) และประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (Member States of ASEAN) อยูรวมกับประชาคมโลกไดอยางเปนธรรม 
เปนประชาธิปไตยทีม่ีความกลมกลืนสอดคลองกัน สงเสริมหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล
และหลกันิตธิรรม สงเสรมิและคุมครองสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขั้นพื้นฐานโดยคาํนึงถงึสทิธิและหนาที่
ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมีสวนรวมและรับประโยชน
จากการรวมตวัและการสรางประชาคมอาเซยีน รวมถงึการธาํรงไวซึ่งความเปนศนูยรวมและบทบาทเชิงรกุ
ของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลือ่นหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวน
นอกภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น

   ๑.๒.๓) แผนงานการจดัตั้งประชาคมสงัคม-วัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๒ (ASEAN 
Socio – Cultural Community Blueprint 2009 : ASCC Blueprint) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) เชน ปญหาความยากจน โดยอาศยัความชวยเหลอืและรวมมอืระหวางประเทศสมาชกิเพื่อลด
ความยากจนและชองวางของการพัฒนาภายในอาเซียน ปญหาการคุ มครองสภาพแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาชนอยางยัง่ยืน 
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย โดยเฉพาะดานการศกึษา การเรยีนรูตลอดชวีติ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสรางเสริมพลังประชาชน และปญหาการสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) โดยการใหโอกาสในการเขาถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย สวสัดกิาร และความยตุธิรรม 
ปญหายาเสพตดิโดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภยัจากยาเสพตดิแกประชาชนอาเซยีนและการสราง
อัตลักษณอาเซียน โดยการสงเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกแหงภูมิภาค
อันเปนอัตลกัษณของอาเซียน

   ๑.๒.๔) การริเริ่มกรอบการทํางานเพ่ือบรูณาการอาเซยีนและแผนการปฏบิตังิาน ๒ 
(๒๕๕๒-๒๕๕๘) (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI 
Work Plan 2 (2009-2015)) 
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  ๑ .๓) ปฏิญญาบาหลีว าด วย
ความรวมมอือาเซยีน ๒๕๕๔ (Bali declaration 
on ASEAN Community in a Global Community 
of Nations หรอื Bali Concord III) เพื่อเสรมิสราง
บทบาทอาเซียนในประชาคมโลก ในฐานะที ่
เปนองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทมากกวา
เฉพาะในภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และมีความเปนภูมิภาคนิยมแบบเปดทีไ่มปดกั้น
ประเทศจากภายนอก

๒) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในความรวมมือดานตาง ๆ๓

 นอกจากนติสัิมพนัธระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในการกอตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) 
และการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) แลว ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดทําสนธิ
สัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศในความรวมมือดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาเซียน
สูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ สามารถแบงนิติสัมพันธไดตามหมวดหมูของเสาหลักแหงการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

 ๒.๑) นิติสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง 
   ๒.๑.๑) แถลงการณวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of 

Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, 27 November 1971 : ZOPFAN)
   ๒.๑.๒) สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 1976 : TAC) 
   ๒.๑.๓) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on 

the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, Bangkok, Thailand 15 December 1995 
: SEANWEZ)

    ๒.๑.๔) ปฏิญญาวาดวยการจัดการของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the 
Conduct of Parties in the south China Sea 2002)

    ๒.๑.๕) สนธิสัญญาอื่น ๆ ที่อยูระหวางดําเนินการ เชน 
       -  สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลอืทางกฎหมายระหวางกนั (ASEAN Treaty 

on Mutual Legal Assistance: MLA)
      -  สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนอาเซียน (ASEAN Extradition Treaty) 

การจัดทําอนุสัญญาวาดวยการตอตานการกอการรายอาเซียน (ASEAN Convention on Counter 
Terrorism 2009 : ACCT) เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติและการทาทายขามพรมแดน

๓ เพิ่งอาง, หนา ๒๔-๒๘.
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      - การใหความชวยเหลอืดานมนุษยธรรมอาเซยีน (ASEAN Humanitarian 
Assistance) แกผูลี้ภัย

      - การรวมมือปองกันและตอตานการคอรรัปชัน (Memorandum of 
Understanding on Cooperation for Preventing and Combating Corruption 2004)

      - การใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกันในคดีอาญา (Treaty on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: MlAT)

 ๒.๒) นิติสัมพันธดานเศรษฐกิจ 
   นิติสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนความสัมพันธ

ทีม่ีการพัฒนาในความรวมมือมากกวาความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคงหรือความสัมพันธ
ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื ่องการพัฒนาสู การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยการเปดเสรทีางการคา การลดภาษแีละอุปสรรคทางการคา การเปดเสรี
ดานการคาบริการ เปดเสรีดานการลงทุน เปดเสรีดานการเคลื่อนยายเงินทุน ตลอดจนการเปดเสรี
ดานการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะ (Skill Labour)๔

 ๒.๓) นิติสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรม๕

   ความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรมเปน
ความสัมพันธทีต่อเนือ่งหรืออาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน เชน เรื่องยาเสพตดิ ภยัพบิตั ิสิ่งแวดลอมสทิธมินษุยชน การคามนษุยการคุมครอง
สิทธิและสวัสดิการของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการเปนตน 

๓) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในระดับอนุภูมิภาค๖

 ความส ัมพันธ ระหว างประเทศสมาชิกอาเซียนไม ได จํากัดอย ู ในเฉพาะภูมิภาค 
ประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยในบางประเทศไดมคีวามรวมมอืระหวางกันในลกัษณะความรวมมอืระดบั
อนุภูมิภาค (Sub-region) โดยการสรางนิติสัมพันธในกลุมที่มีความเกี่ยวของกับอาเซียน เชน  

 ๓.๑) ความรวมมือในกลุมประเทศอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS)

 ๓.๒) แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Indonesia 
Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT – GT)

 ๓.๓) ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกจิอิระวด-ีเจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady Chao 
Phraya Mekong Economic Co-operation Strategy: ACMECS)

 ๓.๔) เขตพฒันาเศรษฐกจิในภมิูภาคมลาย ู(Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-
The Philippines East ASEAN Growth Area : BIMP – EAGA) 

๔ ดูเพิ่มเติม ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในมุมมองของศาสตราจารย 
ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, ๒๕๕๕), หนา ๔๑-๔๓.

๕ ชาติชาย  เชษฐสุมน, อางแลว, หนา ๔๓-๔๔.
๖ เพิ่งอาง, หนา ๔๙.
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๔) นิติสมัพันธระหวางอาเซยีนกบัองคการระหวางประเทศหรอืประเทศอื่น ๆ  ที่ไมใชประเทศ
สมาชิก๗

 นิตสัิมพนัธลักษณะนีเ้ปนกรณท่ีีอาเซียนไดดาํเนินการหรอือยูระหวางการดาํเนินการจดัทํา
ความตกลงกับประเทศอื่น ๆ ที่สรางพันธกรณีกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทย ไดแก 

 ๔.๑) ความตกลงเขตการคาเสรีตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA) 
ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซยีน ๑๐ ประเทศ กบัประเทศญี่ปุน เกาหลใีตและจนี หรอืท่ีเรยีกวา 
“ASEAN+3” และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับ ๖ ประเทศ (Comprehensive 
Economic Partnership in East Asia : CEPEA) ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
กับประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน และอินเดีย หรือที่เรียกวา “ASEAN + ๖”

 ๔.๒) ความตกลงเขตการคาเสรอีาเซยีน-จนี (ASEAN-China Free Trade Agreement 
: ACFTA)

 ๔.๓) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of 
Korea Free Trade Agreement : AKFTA)

 ๔.๔) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิอาเซียน-ญ่ีปุน (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership : AJCEP)

  ๔.๕) ความตกลงการคาเสรอีาเซียน-อนิเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement 
: AIFTA)

   ๔.๖) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรอีาเซียน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด (Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area : AANZFTA)

ผลของนิติสัมพันธระหวางประเทศของสมาชิกอาเซียน
สูประชาคมอาเซียนตอกฎหมายในของประเทศไทย๘

นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในลกัษณะตาง ๆ  กอใหเกดิพันธกรณแีกประเทศสมาชกิอาเซยีนท่ีตองปฏบิติัใหบรรลผุลตามท่ีตกลง
ระหวางกันไว การปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนเรื่องที่สงผลกระทบ
ตอกิจการภายในของประเทศสมาชิก นับแตกระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงตาง ๆ
ที่เก่ียวของกบักฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศสมาชกิอาเซยีน ซ่ึงรวมถงึ
ผลกระทบตอกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกดวยเชนกัน๙  

จากนิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะตาง ๆ ทีอ่ยูในกรอบของอาเซียน
จึงพิจารณาไดวา การพัฒนาจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาเซียน (ASEAN) 

๗ เพิ่งอาง, หนา ๔๙-๕๑.
๘ เพิ่งอาง, หนา ๖๑-๖๓.
๙ เพิ่งอาง, หนา ๕๙.
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สูการเปนประชาคมอาเซยีน (ASEAN-Community : AC) นั้นเปนการตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีหนาทีน่ําพันธกรณีทีเ่กิดจากสนธิสัญญาหรือทีไ่ดตกลงระหวางกัน
ไวไปปฏิบัติใหบรรลุผลอยางแทจริงภายในประเทศ และหากไมปฏิบัติตามพันธกรณีทีเ่กิดขึ ้น
ระหวางกันแลว ประเทศที่ไมปฏิบัติตามพันธกรณีตองรับผิดชอบในการกระทําหรือละเวนการกระทํา 
อันนาํไปสูเรื่องความรบัผดิของรฐั (Responsibility of State) ในการกระทาํหรอืละเวนการกระทาํ
ดังกลาว  

ตามขอ ๕ วรรค ๓๑๐ ของกฎบัตรอาเซียนนั้น การเพิกเฉยหรือละเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณี
ขางตนไดมีการกาํหนดใหในกรณกีารละเมดิกฎบตัรอยางรายแรง หรอืการไมปฏบิตัติามพนัธกรณท้ัีงหมด
ของรัฐสมาชิก ใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”อันประกอบดวย ประมุขของรัฐ
หรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิก เพื่อการตัดสินใจ๑๑ 

การที่จะทําใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกิดผลในทางปฏิบัติสามารถบังคับ
ใชตามพันธกรณีภายในประเทศไดเปนกรณีทีก่ฎหมายระหวางประเทศไมไดกําหนดกระบวนการไว 
หากแตเปนประการที่กฎหมายระหวางประเทศไดวางหลกัใหเปนเรื่องภายในของแตละประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงคเพื่อใหพนัธกรณีเรื่องตางๆ ท่ีไดตกลงระหวางกันเกิดผลขึ้นจรงิท้ังในระดบัระหวางประเทศ
และภายในประเทศ ดังน้ัน การทาํใหสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศระหวางสมาชกิอาเซยีน
มผีลบังคับภายในประเทศอยางแทจรงิ จงึเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของโดยตรงและสงผลกระทบตอกฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน 

หากพจิารณากรณีศึกษาจากระบบกฎหมายไทย สนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
น้ันไมมีผลใชบังคบัไดโดยตรงภายในประเทศ หากแตตองไดรบัการแปลงรปู (Transformation) หรอื
ปรับใหเปนกฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เสียกอน จึงจะทําใหมีผลบังคับใชในประเทศไทยได ดังนั้น เมือ่ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญา
หรอืความตกลงระหวางประเทศท้ังกรณีภายใตกรอบของอาเซยีนหรอืนอกกรอบอาเซยีนท่ีมคีวามเก่ียวของ

๑๐ 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 noncompliance, the matter shall be referred to 

Article 20.” .  
๑๑ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE 20 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 specific 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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กับการพฒันาสูความเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC) สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว
จงึตองไดรบัการแปลงรปู (Transformation)๑๒ หรอืปรบัให
เป นกฎหมายภายในก อนจึงจะสามารถมีผลบังคับใช 
ภายในประเทศได การแปลงรูปหรือปรับใหสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายในนัน้
ย อมสงผลกระทบตอกฎหมายภายในของประเทศไทย
ในประการที่จะกลาวตอไป

ผลตอกฎหมายที่รองรับพันธกรณีตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน๑๓

๑) ผลตอการตรากฎหมายภายในฉบบัใหมรองรบัสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
 เน่ืองจากสนธสัิญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนยงัไมมีกฎหมายภายใน

ฉบับใดรองรับใหมีผลใชบังคับไดภายในประเทศไทย จึงเปนผลใหประเทศไทยตองตรากฎหมายภายใน
ฉบับใหมขึ้นรองรับหรือแปลงรูปใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาวเปนกฎหมาย
ภายในเพื่อใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศปรับเปลี่ยนเปนกฎหมายภายในประเทศ
และสามารถบังคับใชในประเทศไทยได เพื่อมิใหเกิดความรับผิดของรัฐ (Responsibility of State) 
อันเน่ืองมาจากการฝาฝนพันธกรณีระหวางประเทศดงัท่ีไดเสนอขางตน ทัง้นี ้การดาํเนินการแปลงรปู
หรือปรับเปลี ่ยนสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายภายในกรณีนี ้ปรากฏ
ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

 ๑.๑) การตรากฎหมายภายในฉบับใหมรองรับ โดยการนําสาระสําคัญของสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศบัญญัติเปนกฎหมาย๑๔

   การตรากฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เพื่อให
สามารถมีผลบังคบัใชภายในประเทศไทยโดยการนําสาระสาํคญัของสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวาง
ประเทศมาบัญญัติรองรับเปนกฎหมายภายใน เชน

   - การใหความคุมครองการดําเนินงานของอาเซียน โดยการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองการดาํเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรบั

๑๒ จากทฤษฎีของทวินิยมที่วา กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในเปนกฎหมายคนละระบบ ดังนั้น โดยธรรมชาติ
แหงเนือ้หากฎหมายระหวางประเทศจึงไมอาจนํามาใชภายในประเทศไดโดยตรง ถาตองการจะนํามาใชจะตองมีการแปลงรูป
ใหกลายเปนกฎหมายภายในเสยีกอน วธิกีารแปลงรปูนี้อาจทาํไดโดยประกาศใช (Promulgating) อยางเปนทางการวา รบัรูใหกฎหมาย
ระหวางประเทศอนัใดอนัหน่ึงมีผลใชบังคบัไดภายในประเทศ ซึ่งสวนมากจะเปนการประกาศรบัสนธสิญัญา (Promulgation of Treaty) 
นอกจากการประกาศแลว การแปลงรูปก็อาจจะทําโดยวิธีออกกฎหมาย (Legislative Act) อนึ่ง วิธีการแปลงรูปนี้สําหรับแนวคิด
ทวินิยมที่เครงครัดแลว หมายความรวมถึงการแปลงรูปสิ่งที่เปนหลักเกณฑแหงจารีตประเพณรีะหวางประเทศดวย โปรดดูเพ่ิมเติม นพนธิ ิ
สุรยิะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พมิพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๙๘-๑๐๗.

๑๓ ชาติชาย  เชษฐสุมน, อางแลว, หนา ๖๓-๖๕.
๑๔ เพิ่งอาง, หนา ๖๔-๖๕, ๖๖, ๖๘.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

หรือปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ทีป่ระเทศไทยไดลงนามเมื่อวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยกฎบัตรอาเซียนไดกําหนดใหประเทศสมาชิกใหความคุมกันและเอกสิทธิ์
ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่แกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงานสํานักเลขาธิการอาเซียน

   - ความตกลงทวิภาควีาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทนุระหวางประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ประเทศไทยไดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการสงเสริมและคุมครอง
การลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ หลายประเทศ การรองรับความตกลงระหวางประเทศ
ในลักษณะนี้ ประเทศไทยตรากฎหมายรองรับหรืออนุวัติการใหเปนไปตามความตกลง โดยการจัดทํา
เปนประกาศการมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

 ๑.๒) การตรากฎหมายภายในฉบบัใหมรองรับ โดยการแปลสนธสิญัญาหรอืความตกลง
ระหวางประเทศเปนภาษาไทยแนบทายพระราชบัญญัติ๑๕ 

   การตรากฎหมายภายในฉบับใหมรองรบัสนธิสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหมีผลบงัคบัใชภายในประเทศ อีกลกัษณะเปนการแปลสนธิสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
เปนภาษาไทยแนบทายพระราชบัญญัติ 

   ๒) ผลต อการแก  ไขเปลี ย่นแปลงกฎหมายภายในที ร่องรับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศ๑๖

    ผลทีเ่กิดขึ ้นกับกฎหมายภายในของไทยในกรณีทีม่ีกฎหมายภายในรองรับ
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยูแลว แตอาจไมตรงหรือไมสอดคลองกับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นภายใตกรอบอาเซียนหรือนอกกรอบอาเซียน
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เชน

    ภายใตแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) ไดกาํหนด
ยทุธศาสตรเรื่องการเปดเสรดีานการคาและการบรกิาร ใหประเทศสมาชกิอาเซียนผกูพนัการดาํเนนิการ
ตามแผนงาน เชน การประกอบอาชพีของคนตางดาว แมวาแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC Blueprint) จะไดกําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว 
โดยสวนหนึ่งของการดําเนินการ คือ การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือโดยเสรีในอาเซียน ซึ่งแรงงานมีฝมือ
สามารถทํางานได ๒ ลักษณะ คือ เปนเจาของกิจการหรือเปนนายจาง และเปนผูใชแรงงานหรือลูกจาง
ที่มี ๒ ประเภท คือ แรงงานฝมือ และแรงงานไรฝมือ ซึง่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสามารถทาํใหเกดิอปุสรรคในการเคลื่อนยายโดยเสรขีองแรงงาน
มีฝมือและไรฝมือได เนื่องจากงานใดที่คนตางดาวอาจทําไดในทองที่ใด เมื่อใด ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงโดยคํานึงถึงความมัน่คงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
และความตองการของแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยกฎกระทรวง และสามารถ
จาํกดัจาํนวนคนตางดาวซึ่งมิใชชางมฝีมือหรอืผูชาํนาญการทีจ่ะเขามาทาํงานบางประเภทหรือบางลกัษณะ
ในราชอาณาจักร นอกจากนี  ้ ยังมีประเด็นเรื ่องการปฏิบัต ิเยีย่งชาติที ไ่ด รับอนุเคราะหยิ ง่ 

๑๕ เพิ่งอาง, หนา ๖๘.
๑๖ เพิ่งอาง, หนา ๗๑-๗๒.
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นิติสัมพันธของประชาคมอาเซียน
และการอนุวัติการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย

จุลนิติ

(most-favored nation) สําหรบัประเทศสมาชกิอาเซียนบางประเทศที่ไดทําบนัทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการจางแรงงานกับประเทศไทย ไดแก ประเทศลาว กัมพูชา และพมา๑๗

๓) ผลตอการเพิ ่มเติมกฎหมายภายในที ่รองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศ๑๘ สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศมีผลกระทบตอกฎหมายไทยในกรณีนี ้
เปนลักษณะที ่มีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยู แลว 
หรอืไดรบัการอนุวตักิารแลว แตมีการแกไขเปลีย่นแปลงในการเจรจาตกลงตามสนธิสัญญา
หรอืความตกลงระหวางประเทศเพิม่เติม กฎหมายภายในที่รองรับสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศฉบับนัน้ตองไดรับการแกไขเพิ่มเติมเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการรองรับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศมีความสอดคลองกัน 

 จึงพิจารณาไดวา นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนที่พัฒนาความรวมมือ
จากสมาคมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) สงผลกระทบตอกฎหมายไทย
ในการตรากฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางกันมีผลบังคับใช
ภายในประเทศหรืออนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ สงผลให
ประเทศไทยตองตรากฎหมายฉบับใหม แกไขเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีผลใชบังคับ
อยูแลว เพื่อใหสนธิสัญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนมีผลใชบงัคบัในประเทศไทยได 

ความสงทาย
นิตสัิมพนัธท่ีกอใหเกดิหนาท่ีผกูพนัตอรฐัสมาชกิของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

หรอื “ASEAN” น้ันมีดวยกนัหลายลักษณะ ท้ังท่ีผกูพนัเปนนิตสิมัพนัธตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
สนธสัิญญาในระหวางรฐัสมาชกิดวยกนั และมีความผกูพนัเก่ียวของกับรฐัอ่ืนท่ีมิไดอยูในภูมภิาคอาเซยีน
ก็ตาม ประการสําคัญคือการทําใหความตกลงระหวางประเทศเชนวานั้นมีผลภายใตระบบกฎหมาย
ภายในของทุกรัฐภาคีของความตกลงที่เรียกวา “การอนุวัติการ” ทีต่องดําเนินการโดยฝายบริหาร 
(Executive Branch) ของแตละรัฐ

สําหรบัประเทศไทยนั้น การที่ฝายบรหิารจะแสดงเจตนาผกูพนัตามพนัธกรณตีาง ๆ  ท้ังในกรอบ
ของอาเซยีนและนอกกรอบของอาเซยีนในลกัษณะท่ีเปนสนธิสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศนั้น 
นอกจากตองผานกระบวนการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศแลว ยังตองพิจารณาถึง
กระบวนการทาํสนธสัิญญาตามกฎหมายภายในของประเทศไทยควบคูกนัไป ดงัเชนท่ีไดเคยมกีารบญัญตัิ
ไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ท่ีกําหนดกระบวนการในการ
ทําสนธสัิญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศของฝายบรหิารประเภทที่ตองไดรบัความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะสามารถแสดงเจตนาผูกพันตามพันธกรณีของสนธิสัญญาได 

การอนุวัติการความตกลงระหวางประเทศเพื่อการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนนั้น
จึงตองอาศัยการดําเนินงานขององคกรฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายภายในเปนประการสําคัญ 

๑๗ เพิ่งอาง, หนา ๗๔-๗๕.
๑๘  เพิ่งอาง, หนา ๗๕-๗๖.
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แนะนําเว็บไซต

จุลนิติ

http://asean-law.senate.go.th
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เปนเวบ็ไซตท่ีรวบรวมขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซยีนของสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ซึง่ไดมกีารเปดเว็บไซต
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ภายใตชื่อ “asean-law.senate.go.th” โดยไดรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียน โดยแบงกฎหมายออกเปน ๓ กลุม คือ 

๑. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
๒. กฎบัตรอาเซยีน ปฏญิญาอาเซยีน และบนัทึกความตกลงในเรื่องตาง ๆ  ของอาเซยีน รวมท้ังกบัประเทศ

คูเจรจาของอาเซียน และ
๓. กฎหมายตามเปาหมายความรวมมือของประชาคมอาเซียน อันประกอบดวย กลุมกฎหมายดานความ

มั่นคงและการเมือง กลุมกฎหมายดานเศรษฐกิจ และกลุมกฎหมายดานสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติของฝายนิติบัญญัติตามพันธกรณี

และความตกลงรวมกันของประชาคมอาเซียนและเปนฐานขอมูลอันจะเปนประโยชนตอหนวยงานทัง้ภาครัฐ ภาค
เอกชนและประชาชนในการเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนอยางเปนทางการในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๘
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กรมพระธรรมนูญ เปนหนวยงานที ่ขึ ้นตรงตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีอํานาจและหนาทีส่ําคัญหลายประการ 
เชน ดําเนนิกิจการเกีย่วกับการศาลทหาร อยัการทหาร นายทหาร
พระธรรมนูญ และดําเนินการประสานงานในคดีแพง ทีส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงกลาโหมเปนคูกรณีและใหความเห็นเกี่ยวกับสัญญา
ตาง ๆ รวมทัง้ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาและวิชาการกฎหมายทั่วไป 
ตลอดจนวางแผนในการประสานงานที่เกี่ยวของกบัความตกลงระหวาง
ประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกบัการทหาร เปนตน

http://jag.mod.go.th

เปนเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําขึ้นเพื่อให
บริการขอมูลในดานการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน แตงตั้ง สรรหา ถอดถอน และภารกิจพิเศษในดานตางประเทศ  
ผูทีส่นใจสามารถติดตามภารกิจของวุฒิสภาและเหตุการณในปจจุบัน
ที่เกี่ยวของไดอยางครบถวนทุกสัปดาห 

http://click.senate.go.th 
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