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 จากสภาพทางธรณวีทิยาของประเทศไทยซึง่มรีอยเลือ่นของเปลอืกโลกทีม่พีลงัอยูรวมประมาณ 
๑๔ รอยเลื่อนดวยกัน จึงสงผลใหเกิดแผนดินไหวขนาดตางๆขึ้นในหลายภูมิภาคของประเทศ นับตั้งแต
ครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสถานการณลาสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมานั้น นับเปนเหตุการณ
แผนดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด ในรอบ ๕๐ – ๑๐๐ ป โดยแผนดินไหวครั้งน้ีเกิดขึ้นจากการปลดปลอย
พลังงานของรอยเลื่อนพะเยา จุดศูนยกลางเกิดแผนดินไหว (SEISMIC FOCUS) อยูลึกลงไปใตดิน 
๖ กิโลเมตร ซึ่งถือวาตื้น ทําใหมีความรุนแรงและความเสียหายเปนอยางมาก และมีแผนดินไหว 
(AFTER SHOCK) ตามมาอีกมากกวา ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งความเสียหายสวนใหญเปนความเสียหาย
ดานอาคารสถานท่ี ท้ังโบราณสถาน สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เสนทางคมนาคม 
และบานเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของประชาชนเปนจํานวนหลายพันหลังคาเรือน รวมทั้งมีผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตอีกหลายราย ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เกิดแผนดินไหวในหลายคร้ังที่ผานมา 
เปนส่ิงยํา้เตอืนวาอนัตรายจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศไทยโดยเฉพาะภัยอันเกิดจากแผนดนิไหว
นั้นไมใชสิ่งไกลตัวอีกตอไป ถือเปนภัยใกลตัวที่ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทุกคน
ตองตระหนักถึงความสําคัญ และตองกําหนดกฎหมาย รวมถึงแนวทางและมาตรการในการปองกัน
และเยียวยาปญหาดังกลาวอยางเรงดวนตอไป 

ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและเยียวยา
ความเสยีหายจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว ทัง้นี ้เพือ่นาํไปสูการเตรยีมความพรอม
ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ กองบรรณาธิการ
วารสาร “จุลนิติ” จึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “กฎหมายและมาตรการในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพบิตัทิางธรรมชาติอนัเกิดจากแผนดนิไหว” จากผูทรงคุณวฒุทิีม่คีวามรู
ความเชีย่วชาญทางดานกฎหมายทีเ่กีย่วของ อนัประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนงึนจิ  ศรบีวัเอีย่ม 
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และนายเกียรติศักดิ์  จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให
ผูอานไดรบัทราบถงึแนวทางในการจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ หรอืมาตรการอืน่ใด เพือ่ทีจ่ะหาทางปองกนั
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน
 สาํหรับบทความทางวิชาการน้ัน ขอนําเสนอบทความทางวิชาการดานกฎหมายเร่ือง “กฎหมาย
เก่ียวกับการกอสรางอาคารในพ้ืนทีเ่สีย่งภัยแผนดนิไหวของประเทศไทย” โดย ดร. เสถียร  เจรญิเหรียญ 
และเรื่อง “หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดย ดร.นํ้าแท  มีบุญสลาง รวมทั้ง
เนื้อหาทางวิชาการดานกฎหมายในสวนอ่ืนที่ยังคงเขมขนดวยขอมูลที่เปนประโยชนตอวงงาน
ในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกมากมาย
 สุดทายนี้ กองบรรณาธิการใครขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร 
“จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสังคม
โดยรวมของประเทศไทยตอไป 

                                                                        กองบรรณาธิการ
                                                                                 กันยายน ๒๕๕๗

บรรณาธิการแถลง
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กระแสพระราชดํารัส

พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม ๒๔๙๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

“...ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดวา ชาติใดเสื่อมสูญยอยยับอับปางไป 

ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูคณะ เปนพรรคเปนพวก 

คอยเอารัดเอาเปรียบประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเปน

ไสศึกใหศัตรูมาจูโจมทําลายชาติของตน ดังนี้ ขาพเจาจึงขอชักชวนพี่นองชาวไทย

ทัง้หลายใหระลึกถงึพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งไดกอบกูรักษาบานเกดิเมืองนอน

ของเรามานั้นใหจงหนักแลวถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละสวนตัว

เพื่อประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติเปนคุณธรรมประจําใจอยูเนืองนิจ จึงขอให

ชาวไทยทั้งหลาย จงบําเพ็ญกรณียกจิของตนแตละคนดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ขยนัหม่ันเพียร อดทนและกลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหนด็เหนือ่ย

ลาํบากยากแคนเปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซึ่งไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมา

ถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้...”

จุลนิต ิปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕  เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๗

A-MAC6.indd  5 27/9/14  09:01

creo




บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ

 ทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

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

 • ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  ................................................................. ๔ 
  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 • นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ................................................................................................  ๑๐ 
  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 • นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ...............................................................................................  ๒๐ 
  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

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

บทความทางวิชาการ
 • กฏหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

   โดย ดร. เสถียร  เจริญเหรียญ ...................................................................................  ๓๙

 • หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

   โดย ดร. นํ้าแท  มีบุญสราง  .......................................................................................  ๔๖

๔ ๑๐

สารบัญ

๒๐
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ

   คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔   ................................  ๖๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....  .............. ๗๓

แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ........................  ๘๓

สรปุคาํพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เรื่อง ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร
   สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติใหอํานาจ
    กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของ
   ประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง 
  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม  ......................................................................  ๑๐๓

๖๑ ๗๓ ๘๓
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๑๒๙

สารบัญ

๑๑๕ ๑๔๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  .....................  ๑๑๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
  และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี  ............................................  ๑๒๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • กฎหมายการพนัน  .......................................................................................................  ๑๒๙

สารพันปญหากฎหมาย
 • หลักการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย  ............................................  ๑๓๗

เกร็ดกฎหมายนารู
 • คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต  .................................................................  ๑๔๗

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • ความท่ัวไปเกี่ยวกบั “ขอมตขิององคการระหวางประเทศ”  ...........................................  ๑๕๙

แนะนําเว็บไซต  .............................................................................  ๑๖๙
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติก.ย. - ต.ค. ๕๕๕๕๗ จลุนติิ

หากจะกลาวถงึคาํวา “แผนดินไหว” หรอื “Earthquake” แลว  ถอืเปนภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีไดสรางความสญูเสยีอยางใหญหลวงทั้งตอชวีติและทรพัยสนิ
ของมวลมนุษยชาติมาอยางชานานนับแตโลกใบนี้ไดกําเนิดขึ้นในระบบสุริยะจักรวาล 
โดยเหตุการณแผนดินไหวที่รุนแรงและไดมีการบันทึกเอาไวมีมาตั้งแตป ค.ศ. ๘๕๖ 
ในสมัยกรีก และไดเกิดแผนดินไหวที่รุนแรงในบริเวณตาง  ๆ ของประเทศทั่วโลกเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน สําหรับในสวนของประเทศไทยนั้นจากการสืบคนประวัติศาสตรกรณี
เหตุการณแผนดินไหวพบวาไดมีบันทึกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๑๐๐๓ ในสมัยโยนกนคร 
ตรงกับวันเสารแรมเจ็ดคํ่า เดือนเจ็ด เวลากลางคืน สงผลใหวังโยนกนครยุบจมลง
เปนหนองใหญ ผูคนพินาศหมดสิ้น๑

ในทางภูมศิาสตรของประเทศไทยนัน้ จัดอยูในเขตทีม่ีเหตุการณแผนดินไหว
ขนาดเล็กถึงปานกลาง ทั้งนี้ จากหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร (Historical 

Earthquake Data) จดหมายเหต ุศลิาจารกึและพงศาวดารไดระบไุววา ประเทศไทยเคย
ไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหวขนาดปานกลางมาแลวหลายครั้ง และสรางความเสยีหาย
กับพื้นทีใ่นภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย

ปจจุบ ันทางกรมทรัพยากรธรณีไดรวบรวมขอมูลกลุ มรอยเลื ่อนที ่มีพลัง
ในประเทศไทย พบวามีรอยเลือ่นจาํนวน ๑๔ รอยเลือ่นท่ีตองดาํเนนิการศกึษาและเฝาระวงั 
ประกอบดวย๒ 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

กฎหมายและมาตรการ
ในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
ในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว

 ๑ หลา อาจวิชัย, “มหันตภัยธรรมชาติจากแผนดินไหว”, บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ 
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๓ , หนา ๒๐๓ – ๒๑๑.               
 ๒ กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม , แผนทีล่อยเลือ่นมีพลงัในประเทศไทย, มีนาคม ๒๕๕๖.

1-3-MAC6.indd  1 27/9/14  09:09

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๒ จุลนิติ

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว

๑) รอยเลื่อนแมจัน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
๒) รอยเลื่อนแมอิง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
๓) รอยเลื่อนแมฮองสอน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก
๔) รอยเลื่อนเมย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร
๕) รอยเลื่อนแมทา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย
๖) รอยเลื่อนเถิน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร
๗) รอยเลื่อนพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
๘) รอยเลื่อนปว ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนาน
๙) รอยเลื่อนอุตรดิตถ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ
๑๐) รอยเลื่อนเจดียสามองค ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๑) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และตาก
๑๒) รอยเลื่อนระนอง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

และจังหวัดพังงา
๑๓) รอยเล่ือนคลองมะรุย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 

และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
๑๔) รอยเลื่อนเพชรบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ 
ปญหาแผนดินไหวในประเทศไทยเริ่มเปนปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความสําคัญ

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาไดเกิดปรากฏการณแผนดินไหวขึ้นหลายครั้ง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับปจจุบันมีการกอสรางอาคารสูง และโครงการ
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว
ในทุกภาค ซึ่งในบางพื้นที่นั้นเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว นอกจากนี้จากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ความเสีย่งจากแผนดนิไหวของนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญดานธรณวีทิยาพบวาในพืน้ทีด่นิออนซึง่เปนพืน้ที่
ดินเลน เชน บริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อมีเหตุแผนดินไหวเกิดขึ้นสภาพดินออน
จะขยายคล่ืนแผนดินไหวใหมีความสูงของคล่ืนเพ่ิมขึ้น ทําใหพื้นที่เหลานั้นมีความเส่ียงที่จะเกิด
ความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวมากกวาบริเวณอ่ืน ซึ่งจากขอเท็จจริงของเหตุแผนดินไหว

ครั้งลาสุดที่มีจุดศูนยกลางเกิดขึ้นที่จังหวัด
เชียงรายเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาน้ัน 
นับเปนเหตุแผนดินไหวคร้ังรุนแรงท่ีสุด
ในรอบ ๕๐ – ๑๐๐ ป โดยแผนดนิไหวครัง้น้ี
เกิดข้ึนจากการปลดปลอยพลังงานของ
รอยเลื่อนพะเยา และมีจุดศูนย กลาง
ของการเกดิแผนดนิไหว (Seismic Focus) 
อยูลึกลงไปใตดินประมาณ ๖ กิโลเมตร 
ซึ่งถือวามีจุดศูนยกลางของแผนดินไหว

1-3-MAC6.indd   2 27/9/14   09:09



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๓

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติก.ย. - ต.ค. ๕๕๕๕๗ จลุนติิ

อยูตื้นจากพื้นดินนอยมาก จงึทําใหเกดิความรนุแรงและความเสยีหายเปนอยางมาก และมแีรงสั่นสะเทอืน
ภายหลังการเกิดแผนดินไหว (After  Shock) ตามมาอีกมากกวา ๑๐๐ ครั้ง  ซึ่งความเสียหายสวนใหญ
เปนความเสียหายดานอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งโบราณสถาน สถานที่ราชการ วัด 
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เสนทางคมนาคม และบานเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของประชาชน
เปนจํานวนหลายพันหลังคาเรือน รวมทั้งมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก

อยางไรก็ตาม แมสถานการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายและในบริเวณ
ใกลเคียงจะไดผานพนไปแลวก็ตามแตก็ยังมีสัญญาณการไหวอยูเปนระยะตามมา และทุกภาคสวน
ตางไดดาํเนินการตาง ๆ เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในเบือ้งตนเพื่อรองรบักบัสถานการณแผนดนิไหว
ท่ีอาจจะเกดิขึ้นในอนาคตแลวกต็าม แตประชาชนสวนใหญยังคงมคีวามวติกกังวลและมปีระเดน็คําถาม
ทีต่องการคําตอบจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของวา หากเกิดเหตุการณแผนดินไหวขึ้นในอนาคต
จะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวอยางเหมาะสมและยั่งยืนหรือไม อยางไร

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะในประเด็นเรื่อง “กฎหมายและมาตรการปองกัน
และเยยีวยาความเสียหายจากภัยพบิติัในกรณเีกดิเหตุแผนดินไหว” อันประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั นายฉัตรชยั พรหมเลศิ 
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายเกียรติศักดิ์  จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมอืง ทัง้นี ้เพื่อใหไดรบัทราบถงึมาตรการในการบรูณาการการทาํงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอ ันเกิดจากแผนดินไหว
ของประเทศไทยในปจจุบัน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพบัิติทางธรรมชาติอันเกดิจากแผนดนิไหว กลาวคอื การจัดใหมีกฎหมายเฉพาะโดยเปรียบเทยีบ
กับนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ เพื ่อใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแนวทางการดําเนินงานของ
นานาอารยประเทศกับแนวทางการดําเนินงานของประเทศไทยในปจจุบัน รวมทัง้เพือ่ใหทราบถึง
ความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการทีเ่กีย่วของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ตลอดจนสภาพปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหทราบวาประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือมาตรการอื่นใดเพิม่เติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อทีจ่ะหาทางปองกัน
และเยยีวยาความเสียหายจากภัยพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหวใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 
และมีประสิทธิผลกวาทีเ่ปนอยูในปจจุบันอยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยนั้น
ไดมีกฎหมายและมาตรการ ตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : หากจะกลาวเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ของประเทศไทยน้ันมเีพยีงแคฉบบัเดียว คอื พระราชบัญญตัปิองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เปนการบูรณาการกฎหมาย
ฉบับเดิมที่มีขอบเขตยังไม ครอบคลุมถึงการจัดการภัยพิบัติ
ในมิติตาง ๆ ตามหลักสากล การที่จะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการ รวมทัง้การบรูณาการการทาํงานของทกุฝาย
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
แตเฉพาะภัยพิบัติทางดานแผนดินไหวแตประการเดียวเทาน้ันแลว 
ยอมไมมีความเหมาะสมนัก เพราะการกลาวถึงภัยพิบัตปิระเภทใด
ก็ตามยอมมีความเกี่ยวของกับภัยพิบัติในภาพรวม อยางไรก็ดี 
หากจะพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติแผนดินไหว
โดยตรง จะพบวามีกฎเกณฑทางกฎหมายอยูเพียง ๒ ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม๑

 ๑ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Bachelor of International Environmental Studies (International Pacif ic 
College, New Zealand) LL.M. (Harvard), Docteur de l’universite de Nantes, Droit public de l’environnement (France).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 เมือ่พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายทีบ่ังคับใชอยูในปจจุบันนี้แลว เห็นสมควรทีจ่ะตองมี
การบูรณาการขนานใหญเพื ่อใหมีผลบังคับใชทีค่รอบคลุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกประเภท
ตามมาตรฐานสากล ท้ังในมิตดิานการปองกันอันเปนระยะเวลากอนท่ีจะเกิดภยัพบิตั ิมิตดิานการจดัการ
ภัยพิบัติขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ และในมิติดานการฟนฟูเยียวยาภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว โดยเฉพาะในดานการจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ
เมือ่เปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย 
หรือไม อยางไร

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในตางประเทศนั้นถอืวามีพฒันาการท่ีกาวหนาไปไกลมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ีมปีระสบการณ
เกี่ยวกับการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน 
ซึ่งเปนกลุมประเทศที่เกดิภัยพบัิติทางธรรมชาตอิยูบอยครั้ง อาท ิแผนดนิไหว คลื่นสนึาม ิภเูขาไฟระเบดิ 
จึงไดมีการพัฒนากฎหมายเกี ่ยวกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทแบบบูรณาการ 
โดยไมไดจําแนกกฎหมายเปนรายฉบับตามลักษณะประเภทของภัยพิบัติแตประการใด ซึ่งเปนผลดี
ตอการบรหิารจดัการภัยพบัิตท่ีิตองกระทาํอยางเปนระบบ และสอดคลองกบัเจตนารมณในการปองกนั
และการแกไขเยียวยาที่มีความเหมาะสมตามหลักการจัดการภัยพิบัติที่นานาประเทศไดใหการยอมรับ

สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย กลาวคือ พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ดังที่กลาวไปแลววายังไมมีความสมบูรณเพียงพอ 
การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี ่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมายฉบับเดิมมาปรับปรุงแกไข
บางประเด็น ซึง่ปรากฏวายังไมครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาพรวม
ตามมาตรฐานสากล ผลของขอจาํกดัในประการนี้จงึอาจสรปุไดวา การบงัคบัใชพระราชบญัญตัฉิบบันี้
ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุมภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น

จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ทีเ่กี ่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อนัเกดิจากแผนดนิไหวในปจจุบันน้ีมีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาและอุปสรรค 
อยางไรบาง

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ปจจุบันการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ
เปนแตเพียงการนําบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยังไมมีความครอบคลุมถึง
การบรหิารจดัการภยัพิบติัทกุมติิดังท่ีไดกลาวแลวมาปรบัใช ประกอบกบัการจดัใหมอีนบุญัญตั ิอาท ิ
กฎกระทรวงเพือ่ประโยชนในการแกไขปญหาเฉพาะกรณี กลาวคือ มีเพียงกฎกระทรวงกําหนด
การรับนํา้หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่อยูในพื้นทีเ่สี่ยงภัย
แผนดินไหวจะตองมีการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 
และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทอืนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบบัน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของอาคารทีต่องการดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ใหสามารถตานทานแรงสัน่สะเทือนจากแผนดินไหว ซึง่ถือวาเขาขายเปนการดัดแปลงอาคารเพือ่ให
สามารถดําเนนิการไดโดยไมติดขดัเกี่ยวกับขอกฎหมายที่บงัคบัใชในขณะยื่นขออนุญาตทาํการดดัแปลง
อาคารเทานั้น

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ กฎกระทรวงนั้นสามารถแกไขปญหาไดอยางจํากัด
เพราะมิไดเปนการกําหนดใหมีกฎเกณฑทั่วไปที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานการจัดการกับภัยพิบัติได
อยางรอบดาน เชน กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็เปนไปเพื่อ
จดัใหมีหลักเกณฑตาง ๆ  เพือ่ความปลอดภยัของอาคาร สิง่ปลกูสราง ชวีติและทรพัยสนิ ในสถานการณ
ทีเ่กิดแผนดินไหวเทานัน้ กรณียอมเกิดปญหา หากภัยพิบัติแผนดินไหวไดเกิดขึ้นในพืน้ที่ซึ่งไมมี
อาคารบานเรอืนตั้งอยู และจะเหน็ไดวาอยูนอกขอบเขตของพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ผูเสียหายจากเหตุการณลักษณะนี้จึงมิอาจไดรับการฟนฟูและเยียวยาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได

อาจกลาวไดวา การบังคบัใชกฎหมายและการดาํเนนิการตามมาตรการที่เกี่ยวของกบัการปองกนั
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันนี้มีสภาพปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญ กลาวคือ ความไมสมบูรณครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวของกับการจัดการกับภัยพิบัติโดยอาจจะ
เปนการใหความสาํคญักบัการเยยีวยาหรอืการปองกนัเพยีงกรณใีดกรณหีน่ึง และการไมใหความสาํคญั
กับการจัดการภัยพิบัติในทุกดานอยางไดดุลยภาพ นอกจากนี ้ยังมีลักษณะในการสรางกลไกในการ
จัดการแตเพียงเปนรายกรณีเทานัน้ กับทัง้ยังไมมีมาตรการหรือกลไกที่จะใชบริหารจัดการภัยพิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมาย
ฉบบัเดมิมาปรบัปรงุแกไขบางประเดน็ ซ่ึงปรากฏวายงัไมครอบคลมุ
ทุกมิติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาพรวมตามมาตรฐาน
สากล ผลของขอจํากัดในประการน้ีจึงอาจสรุปไดวา การบังคับใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุม
ภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น

การพัฒ
ั ิ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวา ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะ หรอืมาตรการอ่ืนใดเพ่ิมเตมิหรือไม อยางไร ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะหาทางปองกนั
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน

ผศ. ดร. คนงึนิจฯ : สําหรับประเด็นทีป่ระเทศไทยของเราควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือไมเพียงใดนั้น เห็นวา ในขณะบานเมืองนี้ไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือ สนช. เพื่อทําหนาทีส่ภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และกําหนดให 
สนช. มีอํานาจหนาทีใ่นการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางกฎหมายได จึงขอใหมีการ
หยิบยกประเด็นปญหานีข้ึ ้นเปนกรณีศึกษาหรือมีการเสนอรางกฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวของกับ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวโดยควรระดมความคิดเห็นจากนักวชิาการที่มี
ความรูความสามารถเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตาง ๆ ทีม่ีประสบการณในการ
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือนิวซีแลนด เปนตน

โดยการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกดิจากแผนดนิไหวใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพน้ันจะตองมอีงคประกอบของนักวิชาการที่มคีวามรู
และความเชี่ยวชาญเปนผูดาํเนนิการพจิารณาศกึษา ทัง้นี ้เพื่อใหกฎหมายท่ีจะตราขึ้นน้ันมคีวามละเอยีด
รอบคอบและครอบคลุมในทุกมิติ และเปนไปตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน การปรับปรุงกฎหมาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะโลกรอน ซึ่งจะมีการ
ปรบัปรงุกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดิน ปาไมทั้งระบบ เพราะทุกสิ่งยอมเชื่อมโยงและสงผลกระทบถึงกัน 
โดยในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยก็เชนเดียวกัน เมือ่เกิดเหตุภัยพิบัติก็จะมีกฎหมายรองรับ คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีใ่หความสําคัญแกทรัพยสินและบุคคลเทานั้น ยังไมไดใหความสําคัญกับเรื่องตาง ๆ 
ที่ตองสูญเสียไป อาทิ เรื่องระบบนิเวศปาชายเลนและคาเสียโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวไมไดเชื่อมโยงกับกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งหากพิจารณาแลวถือวาแตกตาง
จากกฎหมายในตางประเทศ และจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็มักอาศัยความรวมมือ
เปนพื้นฐานในการแกไขปญหาโดยการอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ดงันัน้ จงึใครขอใหขอเสนอแนะวา ประเทศไทยควรจะใชวกิฤตใหเปนโอกาส เพราะเรือ่งระบบ
ของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติ
และสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยไดเปนอยางดี จึงไมควรที่จะรอรับมือกับการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรยีมความพรอมในการทีจ่ะรบัมอืกบัภยัพบิตัทิกุประเภทและทกุลกัษณะ
ที่จะเกิดขึ้นอยู เสมอ แตอยางไรก็ตาม การเตรียมพรอมในดานกฎหมายนั้น จะตองไมเปนการ
ตรากฎหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น เชน ตรากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภยัพบิตัคิลืน่สนึามฉิบบัหน่ึง กฎหมายเกีย่วกับการปองกนัและเยยีวยาความเสยีหาย
จากภัยพิบัติอุทกภัยฉบับหนึ่ง แตควรตรากฎหมายกลางที่สามารถมีผลใชบังคับในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติไดทุกประเภทและ ทุกลักษณะได กลาวคือ เปนกฎหมายกลาง
ที่สามารถปรับใชไดกับภัยพิบัติทุกประเภท เพราะมีหลักพื้นฐานและแนวคิดเดียวกัน

 ๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือ
กอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามท่ีเห็นสมควร ใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ 
อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวา
บุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
 อํานาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
แทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 เมือ่นายกรัฐมนตรีไดสัง่ตามวรรคหน่ึง หรอืผูวาราชการจังหวดัในการปฏิบตัริาชการแทนนายกรัฐมนตรีไดสัง่ตามวรรคสองแลว 
ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา”.

เรื่องระบบของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการจัดการภัยพบิตัแิละสามารถใชเปนกรณีศกึษาสําหรบัประเทศไทยไดเปนอยางด ีจงึไมควร
ที่จะรอรับมือกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรียมความพรอมในการที่จะรับมือ
กับภัยพิบัติทกุประเภทและทุกลักษณะ

ระบบ
จดัก

เรื่อง
นกา

ที่จะรับมือ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ในยุคโลกาภิวัตนเชนนี ้หลักการและแนวคิดของกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติมีความกาวหนาไปไกลมาก ประเทศไทยไมอาจทีจ่ะใชกฎหมายเพียงไมกี่ฉบับ
เพื ่อจัดการกับปญหาภัยพิบัติ และจะใหความสําคัญแตเฉพาะการเยียวยาหรือแกไขปญหา
ขณะเผชิญเหตุแตเพียงอยางเดียว หรือจะใหความสําคัญแตในเรื่องการหาแนวทางปองกันอยางเดียว 
ไมไดอีกตอไปแลว ดงัน้ัน จงึมคีวามจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมกีารแกไขปรบัปรงุกฎหมายในเรื่องดงักลาว
นีข้องประเทศไทยใหเปนสากลโดยมีระบบจัดการภัยพิบัติทุกประเภทโดยตองเนนการบริหารจัดการ
การปองกนัและเยยีวยาความเสยีหายจากภัย
พิบัติทีม่ีความรัดกุมและครอบคลุมภัยพิบัติ
ท ุกประเภท รวมทัง้ม ีความเชื ่อมโยงกัน
กบัแนวทางการบรหิารจดัการทั้ง ๓ ชวงเวลา 
กลาวคือ กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
ภายหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อใหความเสียหาย
อันเกิดจากภัยพิบัติตาง ๆ นัน้สงผลกระทบ
ตอความเปนอยูประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอชีวิตจิตใจรวมทัง้ทรัพยสนิของประชาชน
ใหบรรเทาเบาบางลงหรือใหนอยทีสุ่ดเทาที่
จะกระทําได 

4-9-MAC6.indd  9 27/9/14  09:16

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและ
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

นายฉัตรชัยฯ : ปจจุบันประเทศไทยของเรามีกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากแผนดินไหวใชบังคับแลว โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินการตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทัง้ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ และกฎกระทรวง
กาํหนดการรบันํา้หนกั ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิ
ที่รองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน   

นอกจากนีย้งัมกีฎหมายทีก่รมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดการสาธารณภัยซึ่งจะครอบคลุม
ถึงแผนดินไหวดวยนั้น คือ 

๑. พระราชบญัญตัปิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทีก่าํหนดใหกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัเปนหนวยงานกลาง
ของรัฐดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกลไกการบริหาร
จดัการสาธารณภยัของประเทศไทย โดยการจัดตัง้ “คณะกรรมการ
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต”ิ ซึง่มนีายกรฐัมนตร ีหรอื

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองรับรอง อาคารรัฐสภา ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ๑

 ๑ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อดีตผูวาราชการจังหวัดลพบุรี, ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รองนายกรฐัมนตรท่ีีไดรบัมอบหมายเปนประธาน รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน
คนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคนที่สอง และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 
จํานวน ๑๙ คน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน ๕ คน รวมเปนกรรมการ 
โดยมอีธบิดกีรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ีบรูณาการพัฒนา
ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
พระราชบญัญัตปิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไดกาํหนดใหผูมีอํานาจสั่งการในการปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตระดับชาติลงมาจนถึงระดับทองถิ่น ดังนี้

 (๑) นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง
 (๒) รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ
 (๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาติ
 (๔) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผูอํานวยการกลาง
 (๕) ผูวาราชการจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการจังหวัด
 (๖) นายอําเภอ ในฐานะผูอํานวยการอําเภอ
 (๗) นายกเทศมนตรี ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
 (๘) นายกเมืองพัทยา ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และ
 (๙) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
๒. หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภยัพิบตัิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินการตามนโยบาย 2P2R ซึ่งเปนขั้นตอน
การบรหิารจดัการภัยเพื่อรบัมือจากแผนดนิไหวทั้งกอน และหลงัการเกดิแผนดนิไหว ไดแก Preparation 
การเตรยีมความพรอม Prevention การปองกนั Response การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ และ Recovery 
การฟนฟู โดยมีมาตรการและแนวทางดําเนินการ ดังนี้

(๑) การจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยจากแผนดินไหว
  ก. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 
  เปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

กรอบและแนวทางในการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการหนวยงาน
ทุกภาคสวนใหเขามามสีวนรวมในการบรหิารจัดการสาธารณภยัท้ังในระยะกอนเกดิภยั ระหวางเกดิภยั 
และหลังเกิดภัย ทัง้นีเ้พื่อใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ พื้นทีป่ระสบภัยไดรับการฟนฟูบูรณะ
อยางเปนระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

  ข. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหจังหวดัทุกจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร จดัทําแผนการปองกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับแผนการปองกัน
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
และกรงุเทพมหานคร ในการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นท่ี เพื่อบรหิารจดัการภยัพบิตัิ
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ

  ค. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
  เปนแผนแมบทที่สนับสนนุแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

สําหรับใหองคกรเครือขายตั้งแตระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรการกศุล สามารถนาํไปใชเปนกรอบแนวทางในการปฏบิตังิานและกาํหนดหนาท่ี
ความรบัผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรเครอืขายทกุภาคสวนในการปองกันและบรรเทาภยั
จากแผนดินไหวและอาคารถลมทีช่ัดเจนแบบบูรณาการ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ของวฏัจกัรการบรหิารจดัการภัย 2P2R ซึง่ ไดแก การปองกนัและลดผลกระทบ การเตรยีมความพรอม 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูบูรณะ

  นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
ในพื้นที่ตัวอยาง ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติการในพื้นทีเ่สี่ยงภัยแผนดินไหวที่เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  ง. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาสาธารณภัยระดับจังหวัด
   กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการใหจังหวัดทุกจังหวัด

จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาภัยจากสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาํนวน ๒ ประเภทภยั ไดแก ภยัจากแผนดนิไหวและอาคารถลม และภยัตามสภาพพื้นท่ีเสี่ยงภยัของจงัหวดั 
ซึ่งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เปนอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยไว
อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

(๒) การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยัไดจัดสรรงบประมาณและสั่งการ

ใหศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตและจงัหวดั ดาํเนินการฝกซอมแผนการปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัยเปนประจําทุกปโดยใหมีการฝกซอมแผนระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณทีจ่ะรับมือกับภัยพิบัติตลอดจน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดสรรงบประมาณ
และสั่งการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัด 
ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป นประจําทุกป โดยใหมีการฝกซ อมแผนระดับกลุ มจังหวัด 
และระดับจังหวัด อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอม
ของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณที่จะรับมือกับภัยพิบัติ

กรมปอ
่
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การบูรณาการระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของ โดยมุงเนนนโยบายเนนหลักของรัฐบาลทีใ่หพิจารณา
ฝกซอมภัยทีม่ีความเสี่ยงสูงของพื้นทีเ่ปนลําดับแรก และเปนภัยทีม่ีลักษณะเฉพาะตามสภาพพื้นที่
ทีม่ีความออนไหวหรือตามความจําเปนของสภาพพื้นทีจั่งหวัดนั้น ๆ โดยการสมมติสถานการณภัย
ขนาดกลาง ทีม่รีะดับความรุนแรงในระดับ ๒ ซึง่ไดกําหนดรูปแบบการฝกซอมไว ๒ รูปแบบ ไดแก 
(๑) การฝกซอมเฉพาะหนาที ่ (Functional Exercise : FEX) และ (๒) การฝกซอมเต็มรูปแบบ 
(Full Scale Exercise : FSX) 

(๓) การดําเนินการดานอื่นๆ ไดแก
  (๓.๑) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร มีดังนี้
    (๑) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นทีเ่สี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือกับภัยพิบัติทีจ่ะเกิดขึ้นไดดวย
ชุมชนเอง ขณะนี้มีชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานการฝกอบรมแลวประมาณ ๘,๙๒๑ ชุมชน (ขอมูล 
ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

    (๒) การอบรมอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอรเตือนภัย) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการ
สรางเครือขายเตือนภัยในพื้นทีเ่สี ่ยงภัย โดยใหมี “มิสเตอรเตือนภัย”  ประจําหมูบาน ขณะนี้มี 
“มิสเตอรเตือนภัย” ทั่วประเทศ จํานวน ๒๓,๘๕๘ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

    (๓) การฝกอบรมทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (One Tambon One Search and 
Rescue Team : OTOS) เพื่อเปนหนวยเผชญิเหตใุนการคนหาและชวยเหลอืผูประสบภยัครบทกุตาํบล 
ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดฝกอบรมทีมกูชีพกูภัยประจําตําบลแลว จํานวน ๗,๐๘๐ 
ตําบล (๗๔,๑๙๖ คน) (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗)

    (๔) การพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดแนวนโยบายใหมีจํานวน อปพร. ไมนอยกวารอยละ ๒ ของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศ ขณะนี้มี อปพร. ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๓,๙๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๙ ของจํานวน
ประชากร (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)

    (๕) การจดัต้ังชดุเผชญิสถานการณวิกฤติ (Emergency Response Team : ERT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่วันที ่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหจัดตั้งชุดเผชิญสถานการณวิกฤติ
เพื่อเปนหนวยเผชิญเหตุฉุกเฉินระดับชาติ (ERT) ที่มีศักยภาพดานการรับมือสาธารณภัยขั้นสูง ขณะนี้
มีจาํนวนทั้งสิ้น ๑๙ ทีม (๓๒๖ คน) ซึ่งกระจายอยูในศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทัง้ ๑๘ ศูนย 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน ๑๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดสตูล จังหวัดตรัง 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดแพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง จังหวัดละ ๕ คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย 
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

    (๖) การสรางความตระหนักแกประชาชน นักเรยีน นักศกึษาและประชาชนทั่วไป 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางองคความรู ความตระหนัก
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

ใหแกประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 
เชน จัดพิมพและแจกจายคูมือการปฏิบัติ แผนพับประชาสัมพันธและโปสเตอรประชาสัมพันธ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยทางวิทยุและเว็บไซตของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : 
www.disaster.go.th

  (๓.๒) การเตรียมความพรอม ดานฐานขอมูลและเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
มีดังนี้

    (๑) ดานฐานขอมูล ไดจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลพื้นทีเ่สี่ยงภัยประเภทตาง ๆ ฐานขอมูลผูประสบภัย 
ฐานขอมูลอาสาสมคัรตาง ๆ  เชน อปพร. มิสเตอรเตือนภัย ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/GIS) 
เปนตน โดยฐานขอมูลทั้งหมดสามารถสืบคนไดที่ www.disaster.go.th

    (๒) ดานการจัดเตรียมเครื ่องจักรกล เครื ่องมือ และอุปกรณ ไดสั ่งการให
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง ๑๘ เขต จัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ 
ใหมีความพรอมเพื่อใหการสนบัสนนุจงัหวดัในการกูภยัท่ีอาจจะเกดิขึ้น เชน รถผลติน้ําดื่ม รถสองสวาง 
เรือทองแบน บานพักชั่วคราว สุขาเคลื่อนที่ เครื่องสํารองไฟ เครื่องสูบนํ้า เปนตน

    (๓) ดานการประสานงานในภาวะฉุกเฉิน ไดจัดตั้งหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 
๑๗๘๔ เพื่อติดตามสถานการณและใหความชวยเหลือแกประชาชนอยางใกลชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

    (๔) ดานการจัดเตรียมระบบการสื ่อสารสํารอง ไดรวมกับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดทํารถสื ่อสารเคลื ่อนที่พรอมเครื ่องมือ
ที่จะออกไปปฏิบัติการ เมื่อเกิดภัยพิบัติรายแรง ปจจุบัน มีจํานวน ๒ คัน

  (๓.๓) การจัดตั้งกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.)
  รฐับาลไดจดัตัง้ “กองบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาติ” (บก.ปภ.ช.) 

ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนศูนยกลางในการบัญชาการและ
ประสานงาน มุงเนนการปฏบัิตภิารกจิใหบรรลเุปาหมายรวมกนัและมรีะบบในการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพ 
และเพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเปนเอกภาพชัดเจน หนวยงานที่เกี ่ยวของ
แตละหนวยงานรวมบูรณาการทั้งขอมูลและการปฏิบัติ โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ (พลเรือน ทหาร 
ตํารวจ) ภาคประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสื่อมวลชนเขารวมดําเนินงาน

 (๓.๔) การจัดทําคูมือศูนยพักพิง
 กระทรวงมหาดไทยจัดทํา “คูมือบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว” เพื่อเปนแนวทางให
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง ใชเปนตนแบบในการเปดศูนยพักพิงชั่วคราว
ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับปรุงเพิ ่มเติมจากคู มือไดตามความตองการ
และตามสภาพภูมสิังคมของพื้นที ่ โดยเนนการบูรณาการจากทุกภาคสวน รวมทัง้ใหผูประสบภัยเอง
มีสวนรวมในการบรหิารจดัการศนูยพกัพงิชั่วคราว ทัง้นี ้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัยไดมหีนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชคูมือ
การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและองคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (International Organization for 
Migration : IOM) ไดรวมกันพัฒนาคูมือศูนยพักพิง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับประเทศไทย

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในดานการจัดใหมีกฎหมาย
เฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบันานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายฉัตรชัยฯ : การเกิดแผนดินไหวถือเปนภัยทางธรรมชาติที่ไมมีผูใดสามารถพยากรณได
ลวงหนาวาจะเกดิขึ้นเมื่อใด มาตรการทางกฎหมายในการปองกนัภยัพบิตัจิากแผนดนิไหวในประเทศไทย
เปนเรื ่องการควบคุมการกอสรางอาคารตาง ๆ การกําหนดเขตความเสี่ยงแผนดินไหว ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทรัพยากรธรณี 

ทัง้นี ้กฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร ซ่ึงเปนกฎหมายในความรบัผดิชอบของกรมโยธาธกิาร
และผังเมอืงมกีารควบคมุการออกแบบกอสรางอาคารตานทานแผนดนิไหว กาํหนดใหอาคารบางประเภท
ในพืน้ท่ีเส่ียงภัยแผนดนิไหวจะตองมีความม่ันคงแขง็แรง สามารถตานทานแรงสัน่สะเทือนจากแผนดนิไหว
ไดในระดบัท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรบันํ้าหนกั ความตานทาน ความคงทน
ของอาคาร และพืน้ดินที่รองรบัอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ออกตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพืน้ท่ีเสีย่งภยัแผนดนิไหวท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง
สามารถแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ตามระดับความเสี่ยงภัยจากนอยไปหามาก ดังนี้

(๑) บริเวณเฝาระวัง เปนพื้นทีห่รือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวตามแนว
รอยเล่ือนระนองและคลองมะรุยในภาคใต ไดแก จังหวดักระบี ่จังหวดัชมุพร จังหวดัพงังา จังหวดัภเูกต็ 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด          

(๒) บริเวณที่ ๑ เปนพืน้ทีห่รอืบรเิวณทีเ่ปนดินออนมาก และไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด

(๓) บริเวณที่ ๒ เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อยูใกลรอยเลื่อนในภาคเหนือและดานตะวันตก ไดแก 
จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน 
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดกาญจนบุรี รวม ๑๐ จังหวัด 

สําหรบัประเภทของอาคารท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมคีวามมั่นคงแขง็แรงและสามารถตานทาน
การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดเปนการเฉพาะ ไดแก อาคารที่มีบุคคลเขาไปใชสอยเปนจํานวนมาก 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

เชน อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน รวมถึงอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร หรืออาคารท่ีหาก
เกิดความเสียหายแลวอาจกอใหเกิดอันตรายกับสาธารณะ เชน อาคารเก็บวัตถุอันตราย รวมถึงเขื่อน
และสะพาน โดยการกาํหนดประเภทอาคารควบคมุจะแยกตามพืน้ทีเ่สีย่งภัยตาง ๆ เน่ืองจากผลกระทบ
จากแผนดินไหวที่มีตออาคารประเภทตาง ๆ ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน จึงไดมีการตรา
พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภยัพบิตั ิพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหมกีารจัดตัง้ “กองทุน
สงเสรมิการประกนัภยัพบิตั”ิ ขึน้ มฐีานะเปนนติบิคุคล ทาํหนาทีบ่รหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ 
โดยการรับประกันภัย และการทําประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั โดยการจดัใหมกีารรบัประกนัภยัในจํานวนทีเ่พยีงพอตอความตองการ ในอตัราดอกเบีย้
ที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนเขาถึงความคุมครองภัยพิบัติอยางเพียงพอและท่ัวถึง รวมทั้งสราง
ความมั่นใจใหแกนักลงทุนตางชาติ 

จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาและอุปสรรค
อยางไรบาง

นายฉัตรชัย ฯ : สาํหรบักฎหมายและระเบยีบตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการปองกนัความเสยีหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันนั้น มีความเหมาะสมมากขึ้น เน่ืองจาก
ไดมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียด การบังคับใชใหทันตอสถานการณในปจจุบัน เชน กฎกระทรวง 
กาํหนดการรบันํา้หนกั ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ การจัดทํามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อตานทาน
การส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพือ่ชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน ทัง้น้ีตองมกีารนาํระเบยีบ และกฎหมาย
ดังกลาวกลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อใหสามารถบังคับใชไดจริงและมีประสิทธิภาพ

จลุนติิ : ทานคดิวาประเทศไทยควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายหรอืจดัใหมกีฎหมาย
เฉพาะ หรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และอยางยั่งยืน

นายฉัตรชัยฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวในประเด็นคําถามที่ ๔ ประเทศไทยมีกฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจาก
แผนดินไหวซึ่งสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการนํากลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ 
ทัง้นี ้เพือ่ใหกฎหมายและขอระเบยีบนัน้สามารถบงัคบัใชไดจรงิและมปีระสทิธิภาพ ทัง้น้ี เพือ่ใหผูควบคมุ
และผูปฏิบัติตามกฎหมายสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สําหรับมาตรการที่ประเทศไทยควรใหความสําคัญในการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ไดแก 

(๑) การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับภัยจากแผนดินไหว เพื่อใหประชาชนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภัยอันเกิดจากแผนดินไหว การเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดแผนดินไหว 
การปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุแผนดินไหว 

(๒) การสงเสริมการถายเทความเสี่ยง เชน การทําประกันภัยก็เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยชดเชย
ความสญูเสยีดานทรพัยสนิท่ีเกดิขึน้จากแผนดนิไหวไดอยางดี ซ่ึงภาครฐัอาจเขาไปสนับสนุนงบประมาณ
สวนหนึ่งในการจัดทําประกันใหกับประชาชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

(๓)  การสรางความรวมมือภาครฐัและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการ
ปองกันและการจดัการภัยพบัิติ  เชน การพฒันากลไกทาํงานรวมกบัภาคเอกชนและกาํหนดกรอบการเปน
หุนสวนในการสรางความปลอดภยั การมีเวทีแลกเปลี่ยน Best Practice และการถอดบทเรยีน เพื่อสราง
ความตระหนักของภาครัฐและภาคเอกชน การสรางความปลอดภัย การสรางแรงจูงใจจากภาครัฐ
เพื่อการจดัการภยัพบัิตใิหเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมของบรษัิทและขององคกร
ธุรกิจ เปนตน

(๔) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแกการดําเนินการ
ปองกันและลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติทีม่ีผลกระทบ
ตอดานชวีติและทรพัยสนิของประชาชน เชน การจัดทําระบบการประเมนิความเสี่ยงภยั การจัดทําพื้นท่ี
เสี่ยงภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management) การแจงเตือนภัย การจัดทําแผนและการฝกซอมแผน การเตรียมการสนับสนุน
ดานเครื่องจักรกล เครื่องมือ และงบประมาณ เปนตน

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ

นายฉัตรชัย ฯ : ปจจุบันไดมีการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในระดับประเทศแลว 
จึงควรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวที่สําคัญในลําดับตอไป ไดแก การจัดทําแผนที่
เสีย่งภัยแผนดินไหวระดับเมืองซึ่งจะเนนในพื้นทีชุ่มชนเมืองของแตละจังหวัดเพื่อการวางแผนปฏิบัติ
การเตรยีมพรอมรบัมือกบัภัยแผนดนิไหว และการวางผงัเมอืง รวมทั้งการกําหนดมาตรการดานผงัเมอืง
เพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยตองมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติม 
เชน สภาพดนิออนที่อาจขยายความรนุแรงของคลื่นแผนดนิไหว สภาพดนิทรายที่ชุมน้ําท่ีอาจทําใหเกดิ 
Liquefaction พื้นท่ีท่ีอาจมีดนิโคลนถลม และพื้นท่ีท่ีอยูบนแนวรอยเลื่อนท่ีอาจมีการแตกแยกของผวิดนิ 
(Fault-induced Surface Rupture) ซึ่งมาตรการดานผังเมืองนี้จะเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงในระยะยาว

นอกจากนี้การทําใหอาคารบานเรอืนสิ่งปลกูสรางตาง ๆ ในพื้นท่ีเสี่ยงภยัสามารถทนตอแผนดนิไหว
ไดอยางเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปนเรื่องของการ
ปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรื่องของการเสริมกําลัง ปรับปรุงอาคารเกา
ที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จากแนวคิดดังกลาวกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวระดับเมือง โดยมีการสํารวจขอมูลในดานตาง ๆ เพิ่มเติม

ทั้งสภาพดิน ตําแหนงของพื้นที่ที่สัมพันธกับปจจัยเสี่ยง เชน ความลาดชัน รอยเลื่อน ฯลฯ ทั้งน้ี
ควรมีการทําวิจัยเพ่ือสรางความสามารถและเทคโนโลยีที่จําเปนในการจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยระดับเมือง
ที่ยังขาดอยู 

๒. ปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคาร เพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
(มยผ.๑๓๐๒) ใหสอดคลองกับขอมูลแผนดินไหวหรือผลการสํารวจที่ไดรับเพิ่มเติม รวมทั้งการชี้แจงให
ผูออกแบบสามารถนําคาสเปกตรัมผลตอบสนองจากกราฟใน มยผ. ๑๓๐๒ ไปใชงานใหเหมาะกับอาคาร
และสภาพพื้นที่

๓. ปรบัปรงุแกไขกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ เชน การขยายขอบเขตบงัคบัใชกบัอาคารขนาดเลก็
และขนาดกลางที่มีความสูงตํ่ากวา ๑๒ เมตรลงมาโดยเนนในภาคเหนือและภาคตะวันตกเปนพิเศษ

๔. เนนการหากลไกการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจอยูในรูปของบริษัทเอกชนท่ีมีความพรอมในดานบุคลากรและความรู โดยใหจดทะเบียน
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร เพื่อรับหนาที่ในการตรวจสอบการออกแบบ
และกอสรางใหกับหนวยราชการ

๕. ตรวจสอบอาคารสาธารณะท่ีสําคัญ เชน ทําเนียบรัฐบาล พิพิธภัณฑสถาน สภาผูแทน
ราษฎร โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ อาคารไฟฟา 
ประปา โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซึ่งอาจมีปญหาในการออกแบบและการกอสราง ซึ่งอาคารเหลานี้
ตองมีความแข็งแรงพอท่ีจะใชงานไดเมื่อเกิดแผนดินไหวข้ึน หากพบวาไมมีความแข็งแรงพอจะตอง
จัดหางบประมาณมาดําเนินการปรับปรุงใหมีความแข็งแรงโดยดวน

๖. สําหรับตึกสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนมากกวา ๙๐๐ แหงน้ัน ควรมีแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยจากแผนดินไหว โดยใหความสําคญัแกตกึสงูซึง่เคยมีประวัตคิวามเสียหายจาก
เหตุการณแผนดินไหวที่ผานมากอน

๗. กําหนดแนวทางในการเสริมความแข็งแรงใหกับอาคาร (Retrof it) โดยเฉพาะ อาคารที่มี
เปนจาํนวนมาก เชน บานพกัอาศยั ตกึแถว อาคารต่ํา ฯลฯ ควรจัดทาํคูมอืแนะนําวิธกีารเสรมิความแขง็แรง
ใหกับอาคารที่มีความประหยัดและเหมาะสมแกทองถิ่น พรอมทั้งเผยแพรออกสูชุมชน

๘. ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบอาคาร โดยเพิ่มการตรวจสอบความแข็งแรง ความตานทานแรง
จากคลื่นแผนดินไหว นอกเหนอืจากการตรวจสอบความปลอดภัยในดานอื่น ๆ

การทําใหอาคารบานเรือนสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถทนตอแผนดินไหว
ไดอยางเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปน
เรือ่งของการปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรือ่งของการเสริมกาํลงั 
ปรับปรุงอาคารเกาที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น

ทําใหอ
างเห

การท
ไดอย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๙. พิจารณาภาพรวมของการพัฒนาเมอืงและชุมชนใหสามารถดําเนินการทางธุรกิจตอไปได
หลังเกดิภัยแผนดินไหว โดยการจัดทําแผนดาํเนนิธรุกจิตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ซึ่งตอง
นาํปจจัยตาง ๆ ทีส่าํคัญมาพิจารณา เชน การวางผังเมือง ขอกําหนดในการออกแบบและกอสราง 
การตรวจสอบอาคาร เปนตน

๑๐. จัดทําหลักสูตรวิชาการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหว ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
และสถาบันการศกึษาตาง ๆ เพื่อใหมคีวามเขาใจลกัษณะของภยั สามารถปฏบิตัติวัไดถกูตองเมื่อเกดิภยั 
และใหมีความรูในการออกแบบเพื่อใหอาคารมีความตานทานตอแรงสั่นสะเทือนแผนดนิไหว สําหรับ
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

๑๑. เผยแพรความรูแกประชาชน เพือ่ใหมีความเขาใจการเกิดแผนดินไหว ความเสี่ยงภัย
ของพื้นทีท่ีอ่าจเกิดขึ้นจากแผนดินไหว การเตรียมตัวลวงหนาเพื่อใหพรอมรับมือตอแผนดินไหว 
การปฏิบัติตัวในขณะเกิดแผนดินไหว เปนตน

๑๒. จัดทาํแผนเผชญิเหตุแผนดินไหว (Emergency Plan) และมกีารฝกซอมแผนการปองกนั
และบรรเทาภัยจากแผนดินไหวเปนประจํา

๑๓. ปรบัปรงุการบรหิารจดัการของศนูยบญัชาการฯ ใหมีโครงสรางและการแบงอาํนาจหนาท่ี
ท่ีชดัเจน เชน การประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ การสื่อสารที่ชดัเจน รวมทั้งการใชกฎหมาย
ที่เหมาะสม เพื่อใหการสั่งการตามแผนตาง ๆ สามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย

๑๔. จัดหาสถานที่สําหรับเปน “ศูนยอพยพ” ทีเ่หมาะสมไวลวงหนา เพื่อสามารถจัดเตรียม
ใหเปนศูนยอพยพไดทันเวลาเมื่อเกิดภัยแผนดินไหว

๑๕. ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จดัทําแผนท่ีนํ้าทวมของเขื่อนตาง ๆ  ท่ีอยู
ในความรบัผิดชอบ เชน เขื่อนศรนีครนิทรและเขื่อนวชริาลงกรณ จงัหวดักาญจนบรุ ีกรณีเกดิ Dam Break 
ทีม่ีความละเอียดสูงขึ้น โดยการสํารวจระดับพื้นดินเพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนทราบขอบเขตนํ้าทวม 
และมีวิธีการแจงเตือนประชาชนใหอพยพในกรณีเกิดเหตุการณนํ้าหลากจากเขื่อนไดทันการณ

๑๖. กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ควรตรวจสอบและบํารุงรักษาเขื่อนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีความมั่นคง
แข็งแรงพอที่จะรับแรงสั่นสะเทอืนจากแผนดนิไหว หากตรวจพบวามปีญหาตองรบีดําเนินการปรบัปรงุ
แกไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิง่เขื่อนทีอ่ยูในบริเวณพื้นทีเ่สี่ยงภัย เชน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
เขื่อนสิริกิต จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
เขื่อนแมมาว จังหวัดเชียงใหม และเขื่อนอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกหลายเขื่อน 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวาในปจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

นายเกยีรตศิกัดิ ์ฯ : ในเร่ืองน้ีนัน้ทางกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีมาตรการเตรียมความพรอม
รับมือภัยแผนดินไหวอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนด “มาตรการ
เชิงปองกัน” ที่สําคัญและถือไดวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดมาตรการหนึ่ง ไดแก มาตรการดานกฎหมายเพื่อควบคุมการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหมี
ความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผนดินไหว โดยออกเปน
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กลาวคอื

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งออกตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎกระทรวงฉบบัแรก
ที่ควบคุมการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ๑

 ๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, M.Eng ,LAMRA University, USA Beaumont Texas, 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตอมาไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร
และพื ้นดนิที ่รองรับอาคารในการตานทานแรงสัน่สะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงฉบับนี้เปนกฎหมายที่บังคับใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่
อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตองไดรับการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว ซึ่งพื้นทีเ่สีย่งภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ดังนี้

(๑) “บริเวณเฝาระวัง” เปนพื ้นทีห่รือบริเวณทีอ่าจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว 
ไดแก จังหวัดกระบี ่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด 

(๒) “บริเวณที่ ๑” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดิน
ไหวระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดสมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด

(๓) “บริเวณที่ ๒” เปนพืน้ท่ีหรอืบรเิวณท่ีอยูใกลรอยเลื่อนท่ีอาจไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหว 
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม ๑๐ จังหวัด

พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้นดินทีร่องรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวทั้ง ๓ บริเวณ ดังกลาวมาขางตนแลว กฎกระทรวงฉบับนี้ให
ใชบังคบักบัประเภทอาคารที่หากเกดิความเสยีหายแลวจะมผีลกระทบกบัสาธารณะหรอืหมูคนจาํนวนมาก 
ไดแก อาคารที่จาํเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน (เชน สถานพยาบาล สถานีดบัเพลงิ ทาอากาศยาน 
โรงไฟฟา) อาคารเกบ็วัตถอัุนตราย อาคารสาธารณะ (เชน โรงมหรสพ หอประชมุ สนามกีฬา หางสรรพสนิคา 
ศูนยการคา โรงแรม สถานบริการ) สถานศึกษา สะพานหรือทางยกระดับ เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดนํ้า
หรือฝายทดนํ้า และอาคารที่มีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป เปนตน กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไดยกเวนอาคารที่ไดรับใบอนุอนุญาต
หรือไดรบัใบรบัแจงการกอสรางหรอือาคารท่ีมอียูกอนกฎกระทรวงฉบบันีใ้ชบงัคับ ไมตองปฏบิตัติาม
กฎกระทรวงนี้ 

นอกจากนีก้ฎกระทรวงยังไดกําหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค ไดแก ขอกําหนดเกีย่วกับ
วธิกีารคาํนวณแรงสั่นสะเทือนจากแผนดนิไหว และรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกแบบโครงสรางอาคาร 
โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคเหลานีไ้มสามารถกําหนดไวในกฎกระทรวงซึง่มีลักษณะของการเขียนทีเ่ปน
ภาษากฎหมายได กรมโยธาธิการและผังเมอืงจึงไดนํารายละเอียดในเรือ่งดังกลาวมากําหนดไวใน
มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงกฎกระทรวงและมาตรฐานโดยการอางถึง อันทําใหมาตรฐานมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํามาตรฐานที่เกี ่ยวของจํานวน ๒ ฉบับ 
โดยมาตรฐานฉบับแรกเปนขอกําหนดเกี่ยวกับรูปทรงของอาคารและรายละเอียดการเสริมเหล็ก
ในขอตอและชิ ้นสวนตาง ๆ ของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับมาตรฐานอีกฉบับหนึ ่ง
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่กระทํากับอาคาร 

นอกจากกฎกระทรวงดังกลาวขางตนซึ่งถือวาเปนกฎกระทรวงฉบับหลักเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารทีจ่ะกอสรางใหมในพืน้ทีเ่สีย่งภัยแผนดินไหวแลว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยงัไดออกกฎกระทรวงในเชิงสนบัสนนุเกี่ยวกบัการเสรมิความมั่นคงแขง็แรงของอาคารเกา
หรืออาคารที่มอียูเดิมใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ไดแก กฎกระทรวงกาํหนด
หลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื ่อเสริมความมั ่นคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถ
ตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค
เพื ่อใหเจาของอาคารทีต่ องการเสริมความมัน่คงแข็งแรงใหสามารถตานทานแรงสั ่นสะเทือน
จากแผนดินไหวและเขาขายเปนการดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดเกี่ยวกับ
ขอกฎหมายทีบ่ังคับใชในขณะยืน่ขออนุญาตทําการดัดแปลงอาคาร เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับพื้นทีว่าง
ภายนอกอาคาร แนวอาคาร และระยะตางๆ ของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวตามหลักเกณฑทีกํ่าหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารที่ใชบังคับในขณะที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง หรือดัดแปลงอาคารครั้งหลังสุด 
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว โดยเฉพาะในดานการจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ
เม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย 
หรือไม อยางไร

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : สําหรับวิวัฒนาการกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยง
ภยัแผนดนิไหวของประเทศไทยน้ัน มคีวามเปนมาอยางตอเนือ่งและยาวนานซ่ึงเริม่ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ โดยการ
ยกรางกฎหมายไดอาศยักฎหมายหรอืขอบังคบัของประเทศตาง ๆ  ทีเ่ปนสากล โดยมปีระมวลขอบงัคับ
อาคาร Uniform Building Code ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนขอมลูหลักในการยกราง ซึง่หากเปรียบเทียบ
เนื้อหาหรือประเด็นหลักของกฎหมายหรือขอบังคับในระดับสากลกับกฎหมายของประเทศไทยแลว 
จะเห็นวาเปนไปในแนวทางเดียวกัน อาทิเชน มีขอกําหนดเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความรุนแรง
ในพืน้ทีน่ัน้ ขอกาํหนดเกีย่วกบัประเภทอาคารทีต่องไดรบัการออกแบบใหสามารถตานทานแผนดนิไหว 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคํานวณแรงสั่นสะเทือนและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร 
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณแรงสั่นสะเทือนและการออกแบบเปนรายละเอียดเชิงเทคนิค
ทีก่าํหนดไวในมาตรฐาน จะแตกตางกนักเ็พยีงการยกรางกฎหมายของเราไดมกีารศกึษาและปรบัระดบั
ความเสี่ยงภัยแผนดินไหวในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัยจริงของประเทศไทย

ในประเด็นเรื่องการควบคุมใหตองมีการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงใหกับอาคารเกา
หรืออาคารที่มีอยูเดิมน้ัน เปนประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกตางกันในระดับสากล เน่ืองจากการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงใหกับอาคารที่กอสรางแลวถือไดวาเปนการดําเนินการที่ยุ งยากและซับซอน
กวาการออกแบบเพ่ือกอสรางอาคารใหม ทัง้ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการท่ีคอนขางสูง รวมถึงอาคาร
ในบางลักษณะกไ็มสามารถใชวธิกีารเสรมิความแขง็แรงพืน้ฐานได เชน กรณทีีอ่าคารสองหลังทีก่อสราง
แลวอยูชิดกันมาก หากเกิดแผนดินไหวอาคารท้ังสองหลังอาจเกิดการโยกตัวและกระแทกเขากันได 
ในหลายประเทศจึงไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปนมาตรการ
บังคับ แตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน เชน ในประเทศญี่ปุนได
ตรากฎหมายสงเสรมิการเสริมความแข็งแรงของอาคารจากแผนดนิไหว (Law for Promotion of Seismic 
Retrofit of Buildings) ซึ่งเปนการสงเสริมใหเจาของอาคารเกาท่ีกอสรางแลวดําเนินการประเมิน
และเสริมความม่ันคงแข็งแรง โดยรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนผูสนับสนุนในการ
ออกคาใชจายสําหรับการประเมิน และชวยเหลือคาใชจายสําหรับการเสริมความแข็งแรงในรูปแบบ
ของเงินกูดอกเบ้ียต่ําและการลดหยอนภาษี หรือในกรณีของนครซานฟรานซีสโก รัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกขอกําหนดการเสริมความมั่นคงแข็งแรงในลักษณะของการสมัครใจ  

ในหลายประเทศจึงไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปน
มาตรการบังคับแตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน
ในหลายป
มาตรการ น
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(Voluntary Seismic Retrofit Ordinance) เพื่อสนับสนุนใหเจาของอาคารเกาที่กอสรางไวแลวและมี
ลักษณะเสี่ยงตอการพังทลายหากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ ไดแก อาคารที่มีโครงสรางเปนอิฐกอแบบ
ไมมีเหล็กเสริม (Unreinforced Masonry Buildings) หรืออาคารที่ชั้นลางไมแข็งแรงตอการโยกตัว 
(Soft-story buildings) โดยนครซานฟรานซีสโกไดออกพันธบัตรเพื่อชวยเหลือเจาของอาคาร
ในการเสริมความมั่นคงแข็งแรงที่สามารถเลื่อนชําระเงินกูออกไปเปนเวลา ๕๕ ป หรือจนกวาจะมี
การซื้อขายอาคารหลังนั้น นอกจากนี้การรวมโครงการยังไดรับการงดเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ตรวจแบบ (Permit review fee) และไดรับการงดเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสริม
ความมัน่คงแข็งแรงอาคารที่จะถูกบังคับในอนาคตดวย แตผลปรากฏวา มีผูเขารวมโครงการดังกลาว
นอยมาก

บางประเทศนัน้ไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสาธารณชนทีอ่ยูในพื้นทีเ่สี ่ยงภัย
แผนดินไหวโดยจัดเปนโครงการที ่รัฐบาลออกคาใชจายในการปรับปรุงหรือเสริมความแข็งแรง
ใหกับอาคารสาธารณะ เชน จากเหตุแผนดินไหวในสาธารณรัฐไตหวันเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๒ 
ที่รูจักกันวา Chi-Chi Earthquake ทําใหอาคารเรียนในพื้นที่ภาคกลางของไตหวันเสียหายอยางรุนแรง
กวา ๖๕๐ หลัง รัฐบาลไตหวันจึงตั้งโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนประถมและมัธยมในการตานทาน
แผนดินไหว (Project on Seismic Upgrading for Buildings of Elementary and Secondary 
Schools) โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงหรือเสริมความแข็งแรงใหกับโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวน
ประมาณ ๑,๕๐๐ หลัง ภายใตวงเงนิ ๑.๘๒๗ หมื่นลานเหรยีญไตหวนั (ประมาณ ๑.๙๒๑ หมื่นลานบาท) 
ในชวงป ๒๐๐๙ ถึง ๒๐๑๒ ใหแลวเสร็จ 

อยางไรกต็ามมบีางประเทศที่ไดกําหนดมาตรการบงัคบัใหอาคารเกาท่ีกอสรางแลวและอาจเปน
ภยันตรายไดตองไดรับการเสริมความแข็งแรง เชน ประเทศนิวซีแลนดกําหนดใหอาคารที่ประเมินแลว
พบวาไมสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาดกลาง (Moderate Earthquake) ได 
จะเขาขายวาเปนอาคารเสีย่งอันตรายจากแผนดินไหว (Earthquake-Prone building) ตองไดรับ
การเสรมิความแขง็แรง โดยกฎหมายวาดวยการกอสรางอาคารไดกาํหนดกรอบระยะเวลาของการเสรมิ
ความแขง็แรงเกีย่วกบัแผนดนิไหวตามระดบัความสาํคญัของอาคาร เชน อาคารทีมี่ระดับความสาํคญัสงู 
(High Priority) มีการกาํหนดกรอบระยะเวลาตองดาํเนนิการภายใน ๑๐ ป สวนอาคารที่มคีวามสาํคญันอย
มีกําหนดกรอบระยะเวลาการเสริมกําลังภายใน ๒๐ ป ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงอาคารที่ใชสําหรับอยูอาศัย 
เวนแตอาคารดังกลาวจะมีจํานวนชั้นตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไปและมีหนวยพักอาศัยตั้งแต ๓ หนวยขึ้นไป

สวนการประเมนิและเสรมิความมั่นคงแขง็แรงใหกับอาคารเกาหรอือาคารที่มีอยูเดมิในสวนของ
บานเมืองเรานั้น ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นวา การตรวจประเมินอาคารเกาหรืออาคาร
ท่ีมีอยูเดมิเปนเร่ืองที่จาํเปน เจาของอาคารจะตองจัดใหมีการตรวจประเมนิอาคารและสงผลการประเมนิ
อาคารใหกับเจาพนักงานทองถิ่น โดยในเบื้องตนอาจมีการกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้อาจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่ง 
ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการดาํเนินการศกึษาของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีไดรบัการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของ
กบัการปองกนัและเยียวยาความเสยีหายจากภัยพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว
ในปจจุบันนี้ มีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาอุปสรรค อยางไร

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพยายามดําเนินการเพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมการ
กอสรางอาคารในพื้นที่เสีย่งภัยแผนดินไหว ซึ่งถึงแมจะมีการออกขอบังคับและมาตรฐานเกีย่วกับการ
ออกแบบอาคารตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวเปนระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม ก็ยังถือวา
เรื ่องดังกลาวยังคงเปนเรื ่องใหม เนือ่งจากมีเนื้อหาในลักษณะเชิงเทคนิคและมีความซับซอนกวา
ขอกําหนดเกี ่ยวกับการกอสรางอาคารทั่วไป โดยยังมีผู ปฏิบัติอีกเปนจํานวนมากที่ไมคุ นเคยกับ
การกอสรางอาคารตานทานแผนดินไหว ไมวาจะเปนสถาปนิกหรือวิศวกรผู ทําหนาทีอ่อกแบบ
และคํานวณอาคาร หรือเจาพนักงานทองถิ่นทีท่ําหนาทีพ่ิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดงัน้ัน กรมโยธาธิการและผังเมืองจงึไดดาํเนนิการในการใหขอมูลขาวสารและสรางความเขาใจในกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธในรูปของเอกสาร คูมือตาง ๆ การเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดใหมีการอบรมสัมมนา รวมถึงการใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูปฏบิตั ิท้ังในสวนของสถาปนกิ วศิวกร และเจาพนกังานทองถิ่น นอกจากนี้ยังมอีีกปจจยัหน่ึง 
คอื ในเร่ืองทัศนคติหรอืความคดิของคนไทยเกี่ยวกบัภยัของแผนดนิไหวท่ีสวนใหญคดิวายังเปนเรื่องไกลตวั 
ประเทศไทยไมไดตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวรุนแรง อยางเชน ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย 
หรือประเทศนิวซีแลนด แตในปจจุบันนี้เขาใจวาจากเหตุการณแผนดินไหวในจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา จะทําใหความคิดของคนไทยเกี่ยวกับภัยของแผนดินไหวเปลี่ยนไปจากในอดีต
ที่ผานมา

จุลนิติ : ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ 
หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อทีจ่ะหาทางปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : ในประเด็นนี้
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความ
สําคัญในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดิน
ไหวอยางตอเนื่อง หลังจากเหตุแผนดินไหวใน
จังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมืองได
หารือแนวทางการพิจารณาแกไขปรับปรุง
กฎกระทรวงฯ ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ซึง่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดกําหนด

ประเดน็การแกไขปรบัปรงุกฎกระทรวงฯ และมอบหมายใหคณะอนกุรรมการแกไขปรบัปรงุกฎกระทรวงฯ 
นําประเด็นดังกลาวไปประกอบพิจารณา โดยประเด็นการพิจารณาที่สําคัญ ๓ ประการดวยกัน ดังนี้

20-31-MAC6.indd  26 27/9/14  09:32

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๒๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการแรกเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
เนือ่งจากในปจจุบนัมขีอมลูหรือผลการศึกษาเกีย่วกับพืน้ทีเ่สีย่งภัยแผนดินไหวจากหนวยงาน

ตาง ๆ ทีม่ีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับกลุมรอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณี
ที่นอกเหนือจากกลุมรอยเลื่อนในบริเวณที่ ๒ จึงเห็นควร
ใหมีการพิจารณาปรับปรุงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแผนดินไหวใน
กฎกระทรวงโดยแยกออกเปน ๒ กรณี กรณีแรกเปนการ
ยกระดบัเส่ียงภัยของบรเิวณเฝาระวงั (พื้นท่ีตามแนวกลุม
รอยเลื่อนระนองและกลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย) ในพื้นที่
ภาคใต ๗ จังหวัด สวนกรณีที่ ๒ เปนการเพิ่มเติมพื้นที่
ควบคมุตามกลุมรอยเล่ือนอ่ืนนอกเหนอืจากกลุมรอยเลื่อน
ในบริเวณที่ ๒ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีไดมีขอมูลที่ชัดเจน
แลววากลุมรอยเลื่อนอืน่นั้นเปนกลุมรอยเลื่อนทีม่ีพลัง 
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว 
เห็นวา กลุมรอยเลื ่อนที ่กรมทรัพยากรธรณีมีขอมูล
ทีช่ัดเจนและสามารถนํามาใชประกอบพิจารณาในการ
ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงครั้งนีม้ีเฉพาะกลุมรอยเลื่อน
ระนอง กลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย และกลุมรอยเลื่อน
อุตรดิตถ โดยผู แทนกรมทรัพยากรธรณีไดรวบรวมและสงขอมูลของกลุ มรอยเลื ่อนดังกลาวให
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดระดับความรุนแรงที่เหมาะสมตอไปแลว

สําหรับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยนั้น โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทอาคารควบคุม
กฎกระทรวงฯ กําหนดใหอาคารทัว่ไปทีม่ีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปเปนอาคารควบคุม

ตามกฎกระทรวงฯ ซึง่จากเหตแุผนดนิไหวในจังหวดัเชยีงรายพบวา อาคารทีเ่สยีหายมคีวามสงูนอยกวา 
๑๕ เมตร ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการทบทวน
ในเรื่องการกาํหนดความสงูดงักลาว โดยเฉพาะ
อาคารที่กอสราง ในบริเวณที่ ๒ แตสําหรับ
บานเรือนขนาดเล็กทีไ่ดรับความเสียหายจาก
แผนดนิไหวครั้งนี้เปนจาํนวนมากนั้น สวนใหญ
เปนบานเรือนที่กอสรางโดยชางพื้นบาน ไมมี
วิศวกรคาํนวณและออกแบบโครงสรางอาคาร 
กฎกระทรวงจึงไมไดกําหนดใหบานเรือน
เหลานั้นตองออกแบบใหสามารถตานทาน
แผนดินไหว เนื่องจากภาครัฐไมตองการสราง

ภาระใหกับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดหาวิศวกรมาคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร แตอยางไร
ก็ตาม ในอนาคตการกอสรางบานเรือนที่อยูในพื้นทีเ่สี่ยงภัยแผนดินไหวโดยเฉพาะในพื้นทีภ่าคเหนือ
ควรไดรบัการยกระดบัมาตรฐานใหมคีวามปลอดภยัมากยิ่งขึ้นเปนกรณพีเิศษ โดยตวัอยางการยกระดบั
มาตรฐานดังกลาวไดแก การเสริมเหล็กปลอกในเสาและในคานใหถี่ขึ้น เชน ระยะเรยีงของเหล็กปลอก
ในเสาที่เดิมกําหนดไวที่ ๐.๒๐ ม. ก็ใหลดลงเหลือเพียง ๐.๑๐ ม. ขนาดหนาตัดขั้นตํ่าของเสาที่ใชกัน 
๐.๑๕ ซม. ก็ใหเพิ่มขนาดเปน ๐.๒๐ ม. หรือกําหนดใหมีการเสริมเหล็กยึดระหวางเสาเข็มกับฐานราก 
รวมถงึการกาํหนดลกัษณะและรปูทรงอาคารที่เหมาะสม ซ่ึงกรมโยธาธิการและผงัเมอืงไดจัดทําแนวทาง
ดังกลาวไวแลวในลักษณะของคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการกอสรางบานเรือนขนาดเล็กในพื้นทีเ่สี่ยงภัย
แผนดินไหว ซึ่งจะเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป

ประการสุดทายเกี ่ยวกับการตรวจประเมิน
อาคารเกา

กฎกระทรวงไมไดบงัคับใหอาคารเกาหรืออาคาร
ท่ีมีอยูเดมิกอนกฎกระทรวงประกาศใชบงัคบัตองไดรบัการ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงในการตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว อันทําใหเกิดปญหาสงสัยวา หากเกิด
แผนดนิไหวรนุแรงขึ้นอาคารเกาเหลานั้นจะมคีวามปลอดภยั
ตอผูใชสอยอาคารหรือไม เพียงใด ซึ่งปญหานี้ไมไดเปน
ปญหาที่เกิดเฉพาะกับประเทศไทยเทานั้น แมแตประเทศ
อ ืน่ที ่อย ู ในพื ้นท ีเ่สี ่ยงภัยแผ นดินไหวที ่รุนแรงกว า
ประเทศไทย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

หรอืประเทศนวิซแีลนด กเ็ผชิญกบัปญหาน้ีดวยเชนกนั และพยายามหาแนวทางหรอืมาตรการที่เหมาะ
สมและเปนทีย่อมรับกัน ซึ่งในเรื่องนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความสําคัญและมีความเห็นวา 
การตรวจประเมินอาคารเกาหรืออาคารที่มีอยูเดิมเปนเรื่องทีจํ่าเปน เจาของอาคารจะตองจัดใหมี
การตรวจประเมินอาคาร และสงผลการประเมินอาคารใหกับเจาพนักงานทองถิน่ ในเบื้องตนอาจมี
การกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคาร ๙ ประเภท ตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร อาทิ
อาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิศษ ซึ่งการดาํเนนิการในสวนนี้อาจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอกีฉบบัหน่ึง 
โดยการออกขอบังคับในลักษณะนี้ตองกําหนดเฉพาะในสวนทีม่ีความสําคัญและเทาทีจํ่าเปนจริง ๆ 
เทานั้น

จุลนิติ : บทสรุปขอเสนอแนะ

นายเกียรติศกัด์ิ ฯ : หากกลาวโดยสรปุแลวกฎกระทรวงกาํหนดการรบันํ้าหนกั ความตานทาน 
ความคงทนของอาคารและพื้นดนิท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทอืนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งออกตามแหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นัน้ เปนตวัอยางของมาตรการทางกฎหมาย
ทีอ่อกมาเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นทีเ่สี ่ยงภัยแผนดินไหว ซึ่งภาครัฐได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
แตกยั็งมีภยัพบัิตทิางธรรมชาตอ่ืินที่ยังคง
เปนภัยคุกคามตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของจะตองนาํไปพจิารณาควบคุม
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
สรางความสมดลุระหวางความปลอดภัย
และการจํากัดสิทธิของประชาชน โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อเสรมิสรางความปลอดภยั
ตอสาธารณะในพืน้ทีเ่สีย่งภัยพิบตัิตาง ๆ 
เปนสําคัญ 

20-31-MAC6.indd  30 27/9/14  09:32

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๓๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ
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คําคม

จุลนิติ

Learning without thought is labour lost; 

thought without learning is perilous.

การเรียนรูโดยปราศจากการคิด คือ แรงงานที่สูญเปลา ;
 การคิดโดยปราศจากการเรียนรู คือ อันตราย.

๓๒

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๑๙, วิทยากร  เชียงกูล)
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ   
 
   ตามที่ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหอํานาจหนาที ่
ของนายกรฐัมนตร ีเปนอํานาจหนาท่ีของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิลงวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ ่งไดกําหนดวา โดยทีม่ีกฎหมายบางฉบับไดบัญญัติไวถึงอํานาจหนาที ่
ของนายกรัฐมนตรีในอันทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายไวและเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสัง่ใหในระหวางทีย่งัไมมผีู ใดดํารงตําแหนง  
นายกรฐัมนตรี ใหบรรดาอาํนาจหนาทีท่ีก่ฎหมายบญัญตัไิววาเปนอาํนาจหนาทีข่องนายกรฐัมนตรหีรอื
คณะรัฐมนตรีใหเปนอํานาจหนาทีข่องหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผู ทีห่ัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติมอบหมายนั้น ดังนั้น เพื ่อใหทานผูอานไดรับทราบถึงขาวสารเกี ่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินโดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของกับวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
   คอลัมน “สรุปมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี ่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ” จึงขอนําเสนอ
“สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ”๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) มีขอสั่งการดานกฎหมาย ดังนี้
          ใหสวนราชการเรงเสนอรางกฎหมายที่เก่ียวกับการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน
การคา เศรษฐกจิ หรอืเปนอุปสรรคตอการบรหิารราชการแผนดนิและการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีจาํเปนตองดําเนินการในระยะเรงดวน โดยเสนอใหฝายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมและฝายที่กํากับดูแลพิจารณากลั่นกรองกอน แลวจึงเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

   ๑ กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, แหลงทีม่า www.thaigov.go.th/th.news/item/

สืบคนเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.
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สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทีป่ระชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
จํานวน ๕ ฉบับ และเตรียมเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวาระแรก 
เพื่อใหการพจิารณารางกฎหมายของสภานิติบญัญติัแหงชาติเปนไปอยางรวดเรว็ โดยรางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๕ ฉบับ ดังกลาวนั้น ประกอบดวย
   ๑) รางพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
   ๒) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๓) รางพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
   ๔) รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๕) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
          ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา
ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเปนประธานการประชุม
ไดรับทราบตามทีฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ฝกย.) เสนอเกีย่วกับรางพระราชบัญญัติ
ทีค่วรเรงรัดใหมผีลบงัคับใช ซึ่งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดตรวจพิจารณาแลว
โดยที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๒ ฉบับ กอนนําไปบรรจุเขาสูวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนี้
   ๑) รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ....
   ๒) รางพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... 
   ๓) รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   ๔) รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... 
   ๕) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
   ๖) รางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
   ๗) รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ๘) รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๙) รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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   ๑๐) รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 
   ๑๑) รางพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ๑๒) รางพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อบริหารราชการแผนดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
ซ่ึงมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เปนประธานฯ ไดเห็นชอบรางกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๒ ฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวของคณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ดังนี้
   ๑.  รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... ซ่ึงเปนการยกเลิกการหักเงินคาจาง       
ของลูกจางเพื่อนําสงเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
   ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. .... ซึ่งเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเปนการจูงใจใหคนตางดาว
ท่ีอยูนอกระบบ    การจางงานเขาสูระบบการจางงานโดยถกูตองตามกฎหมาย รวม ๒ ฉบบั โดยสาระสาํคญั
เปนการกาํหนดคาธรรมเนยีมการทํางานของคนตางดาวสาํหรบัสาขาอาชพีรบัจางทํางานโดยใชกาํลงักาย
เปนหลักหรือรับจางทํางานในบาน ในอัตราเดียวกันทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
   ประเภทอัตราคาธรรมเนียม
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน ๓ เดือน ฉบับละ ๒๒๕ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ฉบับละ ๔๕๐ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ฉบับละ ๙๐๐ บาท
   ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
   กําหนดคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืน นอกจากอาชีพรับจาง
ทํางานโดยใชกาํลังกายเปนหลกัหรอืรบัจางทาํงานในบาน ในอตัราเดยีวกนัทุกทองที่ท่ัวราชอาณาจกัร ดงันี้
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   ประเภทอัตราคาธรรมเนียม
           ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน ๓ เดือน ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
   ใบแทนใบอนุญาต ครั้งละ ๕๐๐ บาท
           การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
   ยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปล่ียนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางานสําหรับสาขาอาชีพ
     รับจางทํางานโดยใชกําลังกายเปนหลักในกิจการกอสรางหรือรับจางทํางานในบาน
   กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทีป่ระชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ  
จันทรโอชา ผูบญัชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธาน 
ไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๔ ฉบับ กอนเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาดังนี้
   ๑) รางพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงมหาดไทยเสนอ)
มีสาระสําคญัคอื ปรบัปรงุแกไขมาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อใหเจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาทีค่วบคุมการจราจรโดยใชอุปกรณตรวจจับการฝาฝน
กฎจราจร หรือสัญญาณจราจร มีอํานาจสงใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือผูครอบครองรถได
ในกรณท่ีีตรวจพบการกระทาํผิดแตไมทราบตวัผูขบัขี ่หรอืไมสามารถออกใบสั่งใหผูขบัขี่พรอมหลกัฐาน
จากอุปกรณตรวจจับใหผูขับขี่ในขณะนั้นได
   ๒) รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรมเสนอ)
มีสาระสําคัญคือ การกําหนดอุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร (เพิ่มมาตรา ๒๔ วรรคสาม)
และกําหนดขอสันนิษฐานในกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบวาหยอนความสามารถในการขับขี่โดยไมมี
เหตุอันควร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๒)
         ๓)  รางพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๔)  รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ....
         ๕)  รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
          ๖)  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิพระราชกาํหนดพกิดัอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ....
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         ๗)   รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๘)   รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
          ๙)   รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 
   ๑๐) พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
   ๑๑) รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 
   ๑๒) รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   ๑๓) รางพระราชบัญญัติรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   ๑๔) รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... 
   อนึ่ง สําหรับท านผ ู สนใจสามารถติดตามแถลงการณ รวมทั ้งประกาศและคําสั ่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับตาง ๆ ไดที่ Facebook ของกองอํานวยการรักษา
ความสงบเรียบรอย หรือเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ www.senate.go.th ซึ่งไดดําเนินการรวบรวมประกาศและคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ทั้งนี้ เพื ่อประโยชนในการสืบคนสําหรับรองรับ
การปฏิบัติหนาทีใ่นวงงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและเพื ่อการศึกษา
คนควาตอไป 
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คําคม

จุลนิติ๓๘

In the world there is nothing softer

or thinner than water.

But to compel the hard and unyielding,

it has no equal.

That the weak overcomes the strong,

that the hard gives way to the gentle 

-This everyone knows,

Yet no one acts accordingly.

ในโลกนี้ไมมีอะไรนุมหรือบางกวานํ้า
แตการที่นํ้าสามารถกัดเซาะสิ่งที่แข็งอยางไมยอมจํานนนั้น,

ไมมีอะไรจะเทียบได. 
ความจริงที่วาคนออนแอกวาเอาชนะคนแข็งแรงกวาได,

คนที่หยาบกระดางตองพายแพคนที่ออนโยน
เปนสิ่งที่ทุกคนรู แตไมมีใครทําตาม

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๒๗, วิทยากร  เชียงกูล)
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๑.  บทนํา
 แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ไมอาจถือวาเปนภัยที่ไกลตัวกับคนไทยอีกตอไป ดังจะเห็นไดจาก
แผนดนิไหวที่เกดิขึ้นในชวงระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมาไดมีผลกระทบตอชวีติและทรพัยสนิของประชาชน
อยางตอเนือ่ง อาท ิ เหตุแผนดินไหวครั้งใหญทีย่อดเกาะสุมาตราเมื่อวันที ่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
ทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิสรางความเสียหายกับพื้นที่ชายฝงอันดามันของประเทศไทยในหลายจังหวัด 
หรอืเหตแุผนดนิไหวขนาด ๖.๓ รกิเตอร เมื่อวนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในอาํเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 
ซึ่งทําใหอาคารในจังหวัดเชียงรายเสียหายหรือพังทะลายลงมาเปนจํานวนมาก

  ตัวอยางความเสียหายของอาคารจากเหตุแผนดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 ๑ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.

´Ã. àÊ¶ÕÂÃ à¨ÃÔÞàËÃÕÂÞ
ÊÓ ¹Ñ¡¤Çº¤ØÁáÅÐμÃÇ¨ÊÍº
ÍÒ¤ÒÃ ¡ÃÁâÂ¸Ò Ô̧¡ÒÃ
áÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

๑

 กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว

ของประเทศไทย
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กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

จุลนิติ

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินมาตรการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยแผนดินไหวอยางตอเนื่อง โดยมาตรการที่สําคัญและถือไดวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรการหน่ึง ไดแก มาตรการดานกฎหมายเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผนดินไหว ซึ่งในปจจุบันไดมีกฎหมาย
ในลกัษณะดงักลาวอยูแลวฉบบัหนึง่ ไดแก กฎกระทรวง กาํหนดการรบันํา้หนกั ความตานทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ตอแตนีไ้ปจะขอเรยีกสัน้ๆ วา กฎกระทรวงฯ
แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึง่มีผลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เปนตนมา สาํนักควบคมุ
และตรวจสอบอาคารเห็นวา กฎกระทรวงดังกลาวเปนกฎหมายเฉพาะ และยังไมไดเปนที่แพรหลาย
กับประชาชนท่ัวไปนัก แมแตวิศวกรและสถาปนิกอีกเปนจํานวนท่ียังไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
กฎหมายดังกลาว จงึไดจดัทาํบทความน้ีขึน้ โดยมีจดุมุงหมายเพ่ือแนะนํากฎหมายฉบับดงักลาว รวมท้ัง
ความเปนมา รายละเอียด และเนื้อหาหลักสําคัญ สําหรับใหผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

๒.  ความเปนมาของกฎกระทรวง
  กอนที่กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ จะประกาศบังคับใชนั้น ไดมีกฎกระทรวง
ในเรือ่งดงักลาวแลว คอื กฎกระทรวงฉบบัที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันถือไดวาเปนกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวฉบับแรกของประเทศไทย โดยจุดเริ่มตนของการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ มาจากเหตุแผนดินไหวเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ ซึ่งมีศูนยกลางอยูทางเหนือ
ของเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เหตุครั้งน้ันทําใหกรมโยธาธิการ (เดิม) โดยคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารตัดสนิใจยกรางกฎกระทรวงวางขอกาํหนดความม่ันคงแข็งแรงของอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวขึ้น การยกรางกฎกระทรวงแลวเสร็จเมื่อตนป ๒๕๒๙ โดยรายละเอียด
เชิงเทคนิคไดอาศัยขอกําหนดใน Uniform Building Code แหงประเทศสหรัฐอเมริกา เปนขอมูล
ในการยกราง และไดกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวรวมทั้งสิ้น ๕๓ จังหวัด แตปรากฏวารางดังกลาว
ไมผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และสงรางกลับใหกรมโยธาธิการพิจารณาทบทวนและแกไข
อีกหลายคร้ังโดยเฉพาะการพิจารณาเก่ียวกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ที่ทําใหราคาคากอสรางอาคาร
ตองเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ในขณะนัน้หลายฝายมคีวามเหน็วา ประเทศไทยมคีวามเสีย่งตอภยัแผนดินไหว
นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงมากกวา เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุน 
ในที่สุดคณะกรรมการฯ ไดแกไขขอกําหนดโดยลดพื้นที่เสี่ยงภัยลงเหลือเพียง ๑๐ จังหวัด (เฉพาะพื้นที่
ตามแนวรอยเลื่อนตาง ๆ ภายในประเทศ ไดแก พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัดและจังหวัด
กาญจนบุรี) และลดรายละเอียดเชิงเทคนิคลง เพื่อใหขอกําหนดในรางสามารถนําไปใชปฏิบัติได
อยางแทจริง รวมท้ังเม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๗ ไดเกิดเหตุแผนดินไหวขนาด ๕.๑ ริกเตอร 
มศีนูยกลางอยูหางจากตวัอาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ประมาณ ๒๐ กโิลเมตร เหตคุรัง้นัน้ทาํใหอาคาร
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จุลนิติ

หลายหลงัในอําเภอพานไดรบัความเสยีหาย สงผลใหรางกฎกระทรวงผานการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
และผานขัน้ตอนในการดําเนินการ จนออกมาเปนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึง่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมระยะเวลาในการดําเนินการของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ทั้งสิ้นกวา ๑๔ ป 
 ตอมาในป ๒๕๔๕ คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติไดเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ใหพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอให
ขยายพื้นทีเ่สี่ยงภัยแผนดินไหวใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลดวย เนื่องจาก
มีผลการศึกษาพบวา กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวขนาดใหญ
ระยะไกล แรงสัน่สะเทือนจากแผนดินไหวขนาดใหญทีม่ีศูนยกลางอยูนอกประเทศ ทําใหชั้นดินแข็ง
หรือชั้นหินใตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเกิดการสั่นสะเทือน ถึงแมการสั่นสะเทือนของ
ชั้นดินแข็งดังกลาวไมสูงนัก แตจากสภาพดินฐานรากสวนบนเปนดินเหนียวออนหนาทําใหสามารถ
ขยายแรงสัน่สะเทือนดังกลาวใหสูงขึน้ได ซึง่เปนความเสีย่งภัยในลักษณะเดียวกับของกรุงเม็กซิโก 
ซึ่งจากเหตุการณแผนดินไหวเมือ่วันที ่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ ทีศู่นยกลางแผนดินไหวอยูหางจาก
กรุงเม็กซิโกถึง ๓๕๐ กิโลเมตร แตไดสรางความเสียหายกับกรุงเม็กซิโกอยางรุนแรง มีผูเสียชีวิต
กวาหมื่นคน คณะกรรมการควบคุมอาคารจึงไดพิจารณาแกไขปรับปรุงขอกําหนดในกฎกระทรวง ๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งใชเวลาในการยกรางประมาณ ๒ ป หลังจากนั้นใช
เวลาอีกประมาณ ๒ ปในการผานกระบวนในการออกกฎหมาย ออกเปนกฎกระทรวง กําหนดการ
รับนํ ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที ่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสัน่สะเทอืนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกฎกระทรวงฉบับหลัง ไดยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และมผีลบงัคบัใชตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จะเหน็วาการพิจารณา
การแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใชเวลาประมาณ ๔ ถึง ๕ ป ไมยาวนาน
เหมือนการยกรางครั้งแรก

๓.  รายละเอียดที่สําคัญของกฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
  กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาหลักที่สําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
 พื้นท่ีเส่ียงภยัแผนดนิไหวที่กาํหนดในกฎกระทรวงฯ สามารถแยกออกไดเปน ๓ บรเิวณ ครอบคลมุ
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ตามระดับความเสี่ยงภัยจากนอยไปมาก ดังนี้ 
 “บริเวณเฝาระวัง” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไดแก จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี 
รวม ๗ จังหวัด
 “บริเวณที ่๑” เปนพืน้ทีห่รือบริเวณทีเ่ปนดินออนมาก และไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด 
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จุลนิติ

บริเวณ ๒ รวม ๑๐ จังหวัด

บริเวณ ๑ รวม ๕ จังหวัด

บริเวณเฝาระวัง รวม ๗ จังหวัด
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 “บรเิวณที่ ๒” เปนพืน้ท่ีหรอืบรเิวณทีอ่ยูใกลรอยเลือ่น ไดแก จังหวดักาญจนบรุี จังหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัเชียงใหม จงัหวัดตาก จงัหวดันาน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร จงัหวดัแมฮองสอน จงัหวดัลาํปาง 
และจังหวัดลําพูน รวม ๑๐ จังหวัด
 (๒)  ประเภทอาคารควบคุม
 สําหรับประเภทของอาคารที่กฎหมายกําหนดใหตองมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถตานทาน
การสัน่สะเทือนจากแผนดินไหวเปนการเฉพาะ ไดแก อาคารที่มีบุคคลเขาไปใชสอยเปนจํานวนมาก 
เชน อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน บางชนิด อาคารที่หากเกิดความเสยีหายแลวอาจกอใหเกิด
อันตรายกับสาธารณะ เชน อาคารเก็บวัตถุอันตราย อาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป รวมถึง
โครงสรางอาคารประเภทเขื ่อนและสะพาน โดยการกําหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตาม
บริเวณเสี่ยงภัยตาง ๆ เนื่องจากผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีตออาคารประเภทตาง ๆ ในแตละพื้นที่
มีความแตกตางกัน
 (๓)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการคํานวณและออกแบบอาคาร
 กฎกระทรวงไดกาํหนดวิธีการคาํนวณตามลกัษณะและรปูทรงอาคาร เชน อาคารที่เปนตกึ และมี
รูปทรงที่เรียบงาย มีความสมมาตร ไมมีสวนหักหรือสวนเวา ผูคํานวณและออกแบบโครงสรางสามารถ
ใชสูตรการคํานวณอยางงายที่กําหนดในกฎกระทรวง แตหากอาคารมีรูปทรงที่ซับซอน ผูคํานวณ
และออกแบบตองใชวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตร (Structural Dynamic) และผูคํานวณออกแบบ
ตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั ้งแตระดับสามัญวิศวกรขึ ้นไป 
และนอกจากวธิกีารคาํนวณแลวกฎกระทรวงยังกาํหนดใหผูคาํนวณและออกแบบโครงสรางตองพจิารณา
และปฏิบัติในบางเรื่อง เชน การใหรายละเอยีดชิ้นสวนโครงสรางเพื่อใหโครงสรางสามารถโยกตวัไดมากขึ้น
เมือ่เกิดแผนดินไหว (ชิ้นสวนโครงสรางที่มีความเหนียว) โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคในเรื่องดังกลาว
ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร

เพื่อตานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

(มยพ. ๑๓๐๑ - ๕๔)
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กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

จุลนิติ

 (๔)  อาคารที่ไดรับการยกเวน
 กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชควบคุมเฉพาะอาคารที่ไดรับใบอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงฯ มผีลบงัคบั (๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) อาคารทีก่อสรางไวแลว หรอือาคารทีม่อียูเดมิ หรอื
อาคารที่ไดรับใบอนุญาตกอนหนานี้ ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

๔. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความม่ันคงแข็งแรง
ของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕
     นอกจากกฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยังไดออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเกาหรืออาคาร
ที่มีอยูเดิมใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ไดแก กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของอาคาร
ที่ตองการเสริมความม่ันคงแข็งแรงใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวและเขาขาย
เปนการดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดเกี่ยวกับขอกฎหมายที่บังคับใชในขณะ
ยื่นขออนุญาตทําการดัดแปลงอาคาร เชน หลักเกณฑเก่ียวกับพื้นที่วางภายนอกอาคาร แนวอาคาร 
และระยะตาง ๆ  ของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ กาํหนดใหเจาพนักงานทองถิน่พจิารณาออกใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคารดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับ
ในขณะที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลงอาคารครั้งหลังสุด กฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕.  บทสงทาย
  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอาคารและส่ิงปลูกสรางจากแผนดินไหวในหลายเหตุการณเปนสิ่ง
ยํ้าเตือนวาอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะภัยแผนดินไหวไมใชสิ่งไกลตัว
อกีตอไป หนวยงานภาครฐัไดตระหนกัถงึภยัดงักลาวและไดจดัเตรยีมมาตรการเสริมสรางความปลอดภยั
ตอชวีติและทรัพยสนิของประชาชนในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัรองรบัไวบางแลว กฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้หนกั 
ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือน
ของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตัวอยาง
กฎหมายที่ออกมาเพื่อใหการกอสรางอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหวที่สอดคลองกับสภาพความเสี่ยงของแตละพื้นที่ สามารถลดความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนหากเกิดแผนดินไหวขึ้น แตยังมีภัยพิบัติอื่นที่เปนภัยคุกคามตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองนําไปพิจารณาควบคุมใหสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน สรางความสมดุลระหวางความปลอดภัยและการจํากัดสิทธิของประชาชน 
แตอยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ไมถือไดวาเปนมาตรการที่ยั่งยืน ตราบใดที่เรายังไมยับยั้งการทําราย
ธรรมชาติใหบอบชํ้ากันอันเปนผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในปจจุบัน
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๖.  บรรณานุกรม
  (๑)  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
  (๒)  กฎกระทรวงกาํหนดการรบัน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารกระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๔๐และพื้นดนิท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
  (๓)  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
  ของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๕๕
  (๔)  สมศกัดิ์ เลิศบรรณพงษ “กฎกระทรวงวาดวยการออกแบบอาคารเพื่อตานทานแรงจากแผนดนิไหว” 
  International Seminar on Earthquake Resistant Design of Structures, Chiangmai 
  พ.ศ. ๒๕๔๑
  (๕)  สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร “กฎหมายควบคมุอาคารวาดวยการกอสรางอาคารในเขต
  ที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว” ขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมืองฉบับที่ ๙/๒๕๔๘ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

39-45-MAC6.indd  45 27/9/14  10:25

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๔๖

หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

 การใชอาํนาจรัฐในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาต้ังแตชัน้สบืสวน สอบสวน ฟองรอง ดาํเนินคดี 
พิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษายอมสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทั้งฝายผูตองหา ผูเสียหาย และพยาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดํารงความยุติธรรมเพ่ือรักษา
ความสงบสุขของสังคม ดังนั้น นอกจากจะตองมีความแมนยําในบทบัญญัติแหงตัวบทกฎหมายแลว 
ฝายนิติบัญญัติ และเจาหนาที่รัฐผูบังคับใชกฎหมายท้ังตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา จะตองมีความรู
ความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญที่เปนหลักการและเหตุผลเบ้ืองหลังตัวบทกฎหมาย
นั้น ๆ ดวย เพื่อใหการตรากฎหมาย การบังคับใช และการตีความกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
มีความสอดคลองกับหลักการพื้นฐานตาง ๆ ตามมาตรฐานสากล

 ๑. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
 ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย เปนหลกัการพืน้ฐานและสทิธขิัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัของหลกัสทิธมินษุยชน
อธิบายวามนุษยทุกคนที่เกิดมาดวยความมีศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน ดังน้ัน การปฏิบัติตอกันจึงตอง
เคารพในความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน การทํารายหรือทําทรมานอยางทารุณโหดราย การลงโทษ
ดวยวิธีการใด ๆ ที่เปนการลดคุณคาความเปนมนุษยหรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการดูถูกเหยียดหยาม
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การนําคนมาเปนทาส การคามนุษย จึงเปนสิ่งที่ไมอาจจะยอมรับได
 หลกัการและแนวความคดิในเรือ่งศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยมทีีม่าจากความเชือ่ในศาสนาครสิตทีว่า 
มนุษยทุกคนมีที่มาจากพระเจาและเปนสวนหน่ึงของพระเจา๒ ชีวิตมนุษยเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และไดรับ
ความดีงามและความมีคุณคามาจากพระเจา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมไดขึ้นอยูกับคุณภาพ สถานะ

 ๑อยัการจงัหวดัประจาํกรม สาํนักงานอยัการสงูสดุ (นติศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, นติศิาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, รฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา , M.A. (Criminal 
Justice), West Texas A&M University, U.S.A., Doctor of Juridical Science, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 ๒King James Bible “Authorized Version”, Cambridge Edition (Genesis 1:26-27) Let us make man in our image, after 
our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, 
and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

´Ã. ¹éÓ á·Œ ÁÕºØÞÊÅŒÒ§
๑

 หลักการพื้นฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

หรือความสําเร็จใด ๆ ของคน ๆ นั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิ่งซึ่งไมสามารถแบงแยกสวน
หรือโอนแกกันได แตอยูในทุก ๆ  อณูแหงความเปนมนุษยประกอบเปนเนื้อแทที่สําคัญของแตละบุคคล 
ความเปนมนษุยน้ันแตกตางจากส่ิงมีชวีติชนดิอืน่ ๆ  มาก เพราะมนษุยสามารถรบัรูถงึการมอียูของพระเจา
และรักพระเจาได การยึดมัน่ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักการอันเปนรากฐานแหงความดีงาม
ที่มนุษยทุกคนจะตองปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเปนรากฐาน
ที่สําคัญอยูในหลักคําสอนของศาสนาคริสตนิกาย Catholic๓

 ในระดับนานาชาติแนวความคิดในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดรับการรับรองไวในปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights 1948 : UDHR) 
ที่บัญญัติรับรองวามนุษยทุกคนเกิดมาดวยความมีเสรีภาพเทาเทียมกันทั้งในศักดิ์ศรีและสิทธิ๔ 
 Thomas Jefferson เขียนไวในคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจากประเทศอังกฤษ 
(The Declaration of Independence 1776) โดยกลาวยืนยันวามนษุยทุกคนทกุเชื้อชาตถิกูสรางขึ้นมา
ดวยความเทาเทียมกัน๕

 นอกจากจะเปนหลักการที ่บังคับใชกับบุคลทัว่ไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ แลว เจาหนาที่ของรัฐก็จําตองใหความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ในการปฏิบัติหนาทีด่วย ดังทีร่ะบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๗ ทีบ่ัญญัติคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยบัญญัติใหองคกรของรัฐทุกองคกรตอง
คํานงึถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที ่การลงโทษโดยวิธีทารุณโหดราย
หรือการปฏิบัติทีม่ีลักษณะเปนการลดคุณคาความเปนมนุษย จึงเปนสิ่งทีข่ัดตอปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน๘

 ความจาํเปนของรฐัในการรกัษาความม่ันคง ความสงบเรยีบรอยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนเหตุผลสําคัญที่รัฐสามารถใชในการจํากัดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานตาง ๆ
ของประชาชนได เชน รัฐสามารถดําเนินคดีและลงโทษจําคุกซึ่งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลดวยอาศัยเหตุผลในดานรักษาความสงบเรียบรอยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สวนรวม แตรฐัไมอาจกระทาํการใด ๆ  ในการดาํเนินคดหีรอืทําการลงโทษที่มีลกัษณะเปนการลดคณุคา
และศักดิศ์รีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคลนัน้ ๆ ได๙ เชน การนําผูตองหาหรือแมกระทัง่จําเลย

 ๓http://www.catholicsocialteaching.org.uk/themes/human-dignity/.
 ๔The Universal Declaration of Human Rights 1948
   “Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.
 ๕The Declaration of Independence IN CONGRESS, July 4, 1776, “We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equal...”
 ๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๔ ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคลยอมไดรบัความคุมครอง”.
 ๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรฐัทกุองคกร ตองคาํนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญตัิ
แหงรฐัธรรมนูญน้ี”.
 ๘Article 5 No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
 ๙นํา้แท มีบุญสลาง, จุลนิติ ปที่: ๓ ฉบับที่: ๖ เลขหนา: ๕๓-๕๗ ป พ.ศ.: ๒๕๔๙ และศูนยขอมูลกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b7½0jun3_6.pdf.
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ทีถ่กูตัดสนิวามีความผิดแลวมาแถลงขาวประจานตอหนาสือ่มวลชนหรือบคุคลท่ัวไป นอกจากน้ี ในสังคม
นานาชาตมิองวาการลงโทษประหารชวีติเปนการทาํลายชวีติจึงเปนการทาํลายสทิธเิสรภีาพข้ันพืน้ฐาน
ในการมีชีวิต๑๐ จึงเปนการลงโทษที่ลดคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล๑๑

 ๒. สิทธิของผูถูกกลาวหา (Rights of Accused)
 ยอนไปราวคริสตศตวรรษท่ี ๑๕ (15th Century) ผูถูกกลาวหามีสถานะเปนเพียงผูถูกกระทํา
ในทางคดี ไมมีสิทธิใด ๆ ในการตอสูคดี กลาวคือ ผูปกครองมีอํานาจท่ีจะกําหนดวิธีการชําระคดีได
ตามวิธีและแนวทางที่ตนตองการ หลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ยังไมไดรับ
การยอมรับ ผูถกูกลาวหาจึงไมมีสิทธิใด ๆ ในทางคดี ไมมีแมกระทั่งสิทธิในการนําพยานที่จะเบิกความ
ยนืยนัความบรสิทุธ์ิของตนเองเขามาใหการในคดี๑๒ ผูปกครองจะเปนผูกาํหนดเองวาใครบางทีจ่ะมาใหการ
ในการชําระคดีความ ในยุคสมัยนี้ใชวิธีการทรมานผูถูกกลาวหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงคํารับสารภาพ เพราะ
คํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาจะเปนสัญลักษณที่ทําใหประชาชนรูสึกวาการชําระสะสางคดีนั้น
ไดดําเนินการโดยถูกตองชอบธรรมแลวนั่นเอง กลาวไดวาในยุคสมัยน้ีมีการจับกุมดําเนินคดี จําคุก 
หรือประหารชีวิตผูถูกกลาวหาตามอําเภอใจโดยปราศจากกระบวนการที่ไมมีกฎหมายใด ๆ บัญญัติไว 
เนื่องจากในยุคสมัยนี้ไมมีหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) หรือกฎเกณฑที่ดี
และเปนธรรมเพียงพอ
 ตอมาราวคริสตศตวรรษที่ ๑๗ (17th Century) สิทธิของผูถูกกลาวหาไดรับการยอมรับและ
รับรองมากขึ้น จึงกลาวกันวาผูถูกกลาวหามีสถานะเปนประธานคดี ในประเทศอังกฤษผูถูกกลาวหา
มีสิทธิในการนําพยานฝายตนเขามาในคดี (England : statutes provided for compulsory 
process of sworn witnesses for the defense) อยางไรก็ตาม ในยุคสมัยนี้ผูถูกกลาวหายังคง
ไมมีสิทธิอางตนเองเปนพยานเพื่อใหการเปนพยานในคดีที่ตนถูกกลาวหา ดวยความเกรงกลัวตออาญา
และโทษท่ีจะไดรบั อยางไรก็ตาม ผูถกูกลาวหายอมใหการเท็จเพือ่ปกปองตนเองเสมอ (It was considered 
certain that the defendant’s fear of punishment, whether he was guilty or innocent, 
would cause him to perjure himself, and to avoid this, he was not allowed to testify.)๑๓

 ทัง้นี ้ไดเกดิความตืน่ตวัและความเคลือ่นไหวในเรือ่งสทิธิของผูถกูกลาวหาในกระบวนการยตุธิรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกายิ่งกวาในประเทศใด ๆ ในป ค.ศ. ๑๗๘๙ โดยมีการเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการแกไขครั้งที่ ๔, ๕, และครั้งที่ ๖ เพื่อเปนการใหการรับรองสิทธิ
ของประชาชนที่เรียกวา Bill of Rights หรือ Declaration of Rights ซึ่งเปนชื่อเรียกการแกไข
สิบครั้งแรกของรัฐธรรมนูญและไดรับการประกาศใชอยางเปนทางการในป ค.ศ. ๑๗๙๑ โดยไดรับ
แนวคิดมาจาก Bill of Rights ของประเทศอังกฤษที่ตราโดยรัฐสภาในป ค.ศ. ๑๖๘๙ อยางไรก็ตาม 
ประเทศออสเตรเลยีเปนประเทศประชาธปิไตยทีไ่มมทีัง้รฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายใด ๆ  ทีบ่ญัญตัใินเรือ่ง

 ๑๐Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person.
 ๑๑ศ.ดร.คณติ ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป, หนา ๓๓๐, วญิชูน, ๒๕๔๓.
 ๑๒Robert Popper: History and Development of the Accused’s Right to Testify, Washington University Law Review, 
Volume 1962, Issue 4, p.455.
 ๑๓Ibid.
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สิทธิของประชาชนไว โดยอดีตนายกรัฐมนตรี John Howard ไดโตแยงวาหลักการใน Bill of Rights 
จะเปนการโอนอํานาจจากนักการเมืองผูมีทีม่าจากประชาชนใหอยูในมือของตุลาการและขาราชการ
ผูไมไดมีที่มายึดโยงกับประชาชน๑๔

 การแกไขรฐัธรรมนูญของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการแกไขครั้งท่ี ๔ เพื่อรบัรองสทิธใินทรพัยสนิ 
ของบุคคลจะไมถูกละเมิดหรือยึดหรือคนตามอําเภอใจ เวนแตเจาหนาทีจ่ะมีหมายคนทีไ่ดมาโดย
การปฏิญาณตนดวยวาจาและระบุถึงบุคคลและสิ่งของที่จะถูกยึดและระบุสถานที่ที่จะทําการตรวจคน
ไวดวย๑๕ 
 การแกไขครั้งท่ี ๕ รบัรองสิทธท่ีิจะไมถกูดาํเนนิคดสีองครั้งในความผดิเดยีวกนั (Double Jeopardy) 
ไมถกูบังคบัตองใหการเปนปฏิปกษกับตนเอง และไมถกูละเมดิตอชวีติ รางกาย ทรพัยสนิ โดยปราศจาก
กระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (Due Process of Law)๑๖ การดําเนินคดี จําคุก หรือประหารชีวิต
ผูใดโดยไมผานกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไวจึงไมอาจจะกระทําได
 การแกไขครั้งที ่ ๖ รับรองสิทธิผู ถูกกลาวหาในการดําเนินคดีอาญาทุกประเภทวาจะไดรับ
การพิจารณาอยางรวดเร็ว เปดเผย และเปนธรรม โดยผูตัดสินทีม่ีภูมิลําเนาอยูในรัฐและเมืองทีม่ี
อาชญากรรมเกดิขึ้น ผูถกูกลาวหามสีทิธไิดรบัการแจงขอกลาวหาและลกัษณะการกระทาํท่ีตนถกูกลาวหา 
มสีทิธิทีจ่ะเผชิญหนาและซักถามขอพิรุธกับพยานทีใ่หการเปนปฏิปกษกับตน มสีิทธินําพยานฝายตน
เขาใหการ และมสิีทธิท่ีจะไดรบัคาํปรกึษาจากทนายความ๑๗ ในราวครสิตศตวรรษที่ ๑๘ (ราวป พ.ศ. ๒๔๑๒) 
มลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาไดผานกฎหมายอนุญาตใหจําเลยใหการเปนพยานในคดีที่ตนเอง
ถูกกลาวหาได๑๘  

 ๑๔Howard opposes Bill of Rights”. PerthNow (The Sunday Times). 2009-08-27. Retrieved 2009-09-1.
 ๑๕Fourth Amendment to the U.S. Constitution 
  “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 
and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
 ๑๖Fifth Amendment to the U.S. Constitution 
  “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment 
or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service 
in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life 
or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, 
or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”.
 ๑๗Sixth Amendment to the U.S. Constitution 
  “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial 
jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously 
ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses 
against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for 
his defence.”.
 ๑๘The New York statute 1869.
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 การแกไขครั้งที่ ๑๔ รับรองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและทรัพยสินของบุคคลจะไมถูกละเมิด
โดยปราศจากกระบวนการโดยชอบดวยกฎหมาย (Due Process of Law) และรับรองความเสมอภาคกัน
ของบุคคลภายใตกฎหมาย (The Rule of Law)๑๙

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) ความทารุณโหดราย
ของพวกนาซเียอรมนั (Nazi Germany) ทีก่ระทาํตอเชลยสงครามหรอืผูถกูดาํเนนิคดใีนชวงสงครามโลก
ครัง้ที ่๒ ไดมปีรากฏใหเห็นอยางมากมาย การกระทําทารุณโหดรายทีพ่วกนาซเียอรมนักระทาํตอเหยือ่
ซึ่งแมแตพวกนาซีเยอรมันเองยังไมอาจรับกับสภาพกับการทรมานเชนนั้นได ปรากฏใหเห็นในชวง
วันสุดทายกอนท่ีนาซีเยอรมันพายแพสงครามแกพวกสัมพันธมิตร (the Allies) นายพล Hitler 
กลาวในทีส่าธารณะตอหนาพวกนาซเียอรมนัวาการฆาตวัตายเปนทางเลอืกทีด่ ีภายหลงัพบวามกีารฆาตวัตาย
อยางมากมายท่ีเรียกวา “waves of suicides” ดวยความเกรงกลัววาจะถูกกระทําดวยความทารุณ 
การถูกขมขืนและการถูกทรมานจนถึงแกความตายที่ตนเองจะไดรับจากการแพสงคราม๒๐

 เกดิความตืน่ตวัและเคลือ่นไหวตอบโตตอการใชอาํนาจกลาวหาดาํเนนิคดตีอบคุคลตามอาํเภอใจ
และความทารุณโหดรายท่ีเกดิในระหวางสงครามโลกคร้ังทีส่องอยางแพรหลายในสังคมระดับนานาชาติ 
เปนที่มาของ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ๑๙๔๘” (Universal Declaration of Human 
Rights 1948) ในขอ ๓ ของปฏิญญารับรองวา “บุคคลมีสิทธิที่จะมีชีวิต มีเสรีภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัย”๒๑ ในขอที่ ๑๐ บุคคลมีสิทธิที่ไดรับความเทาเทียมกันในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม
และเปดเผยโดยคณะบุคคลที่มีความเปนอิสระและเปนกลางในการตัดสินสิทธิและขอผูกพันใด ๆ
และคดีอาญาใด ๆ ที่ถูกกลาวหา โดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ๑๙๔๘ ไดรับรองเรื่อง
ความเปนธรรม (Fair) ในการดําเนินคดี และตอมาหลักการและแนวคิดเรื่องการดําเนินคดีที่เปนธรรม 
(Rights to Fair Trial) ไดรับการพัฒนาจนเกิดการยอมรับและตอบสนองอยางตอเนื่อง
 การดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) เปนหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรม
และสันติภาพ เปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการดํารงรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคม 
เปนเครือ่งมอืทีจ่ะปองกันการใชอาํนาจตามอาํเภอใจ (abuse of power) เปนหลกัประกันวาประชาชน
จะไดรบัการปฏบิตัดิวยกระบวนการทางกฎหมายทีแ่นนอน คาดหมายไดและเปนธรรมซึง่เปนหลกัการ
พื้นฐานของหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือที่รูจักกันวาหลักนิติธรรม (The Rule of Law) นั่นเอง
 กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไดยอมรับเอาหลักการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา ๓๙ วาบุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น

 ๑๙Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution 
  “Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”.
 ๒๐“Suicides: Nazis go down to defeat in a wave of selbstmord”. Life Magazine, 14 May 1945.
 ๒๑Universal Declaration of Human Rights 1948 
    Article 3 Everyone has the right to life, liberty, and security of person.
    Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial 
tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผดิมิได ในคดอีาญาตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลย
ไมมีความผิด และกอนมีคาํพพิากษาอนัถงึท่ีสดุแสดงวาบคุคลใดไดกระทําความผดิจะปฏบิตัติอบคุคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได แตมิไดมิไดหมายความวาเปนผูบริสุทธิ์ เพียงแตจะใชวิธีการทรมาน
เพื่อใหไดมาซึ่งคํารับสารภาพไมได เพราะถือวาเปนการลงโทษกอนที่จะมีการพิจารณาและพิพากษา๒๒ 
โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ บญัญตัริายละเอยีดในการรบัรอง
สิทธิของผูตองหาไวอยางละเอียดดวย
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติรายละเอียดในการรับรองสิทธิของผูตองหา
ไวในหลายมาตราดวยกนั โดยมีประเด็นท่ีไดรบัการคุมครอง เชน  ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลกัฐาน
ทกุชนิดเพือ่จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิข์องผูตองหา ผูตองหา
มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํตนได พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะแกขอหาและ
แสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือ
ใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจ หามมิใหพนักงาน
สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ 
หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น เปนตน

 ๓. หลักการไมถูกดําเนินคดีหลายครั้ง (Ne bis in idem or Double Jeopardy)
 การไมถกูดาํเนินคดหีลายคร้ัง หมายถงึ ความคุมครองบคุคลจากการถกูดาํเนินคดใีนศาลมากกวา
หนึ่งครั้ง สําหรับการกระทําความผิดอันเปนฐานแหงการถูกดําเนินคดีทีศ่าลไดพิพากษายกฟองแลว
หรือไดพิพากษาลงโทษในการกระทําที่ถูกกลาวหานั้นแลว แนวความคิดเบื้องหลังหลักการนี้อธิบายวา
การดาํเนินคดหีลายครั้งตอผูถกูกลาวหาในการกระทาํครั้งเดมิท่ีผูถกูกลาวหาถกูพจิารณาและพพิากษา
ไปแลวถือเปนความไมเปนธรรมตอผูถูกดําเนินคดี 
 การไมถกูดาํเนนิคดหีลายครั้งไดรบัการรบัรองไวในธรรมนูญกรงุโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ
(Rome Statute of the International Criminal Court)๒๓ เพื่อคุมครองบคุคลจากการถกูดาํเนินคดี
ในศาลมากกวาหนึ่งครั้ง ทัง้จากการดําเนินคดีในศาลเดิมทีม่ีคําพิพากษาหรือในศาลอื่น ๆ นอกจาก

 ๒๒นํา้แท มีบุญสลาง, รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๓ ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์หรือไม, ศูนยขอมูลกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b60%20jun_3_3.pdf.
 ๒๓Article ๒๐ Ne bis in idem
     1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct 
which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court. 
     2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person
has already been convicted or acquitted by the Court. 
     3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall 
be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court: 
       (a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within 
the jurisdiction of the Court; or
       (b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due 
process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances,
was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศแลว หลักการไมถูกดําเนินคดีหลายครั้งยังไดรับ
การรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights)๒๔ 
 การกระทําที่หามมิใหดําเนินคดีหลายครั้งน้ันตองเปนการกระทําที่ถูกฟองดําเนินคดีไปแลวดวย 
หากมีการกระทําความผิดหลายกรรมแตถูกดําเนินคดีเพียงบางกรรม กรรมที่ยังไมไดถูกฟองดําเนินคดี
ยอมไมไดรับการคุมครองแตอยางใด เชน ในการกระทําความผิดครั้งหนึ่ง ผูถูกกลาวหาถูกกลาวหา
วาลักทรัพยและขมขืนกระทําชําเรา หากถูกดําเนินคดีเพียงขอหาลักทรัพยและศาลไดพิพากษายกฟอง
ไปแลว ผูถูกกลาวหายอมถูกดําเนินคดีอีกครั้งในขอหาขมขืนกระทําชําเราที่ยังไมไดถูกดําเนินคดีได 
ไมขัดแยงตอหลัก Ne bis in idem or Double Jeopardy แตอยางใด
 ในกรณทีีก่ารกระทาํความผดิขอหาทาํรายรางกายนัน้ถกูฟองดาํเนนิคดแีละมคีาํพพิากษาลงโทษ
ไปแลว ตอมาภายหลังมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวาผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส จะไปดําเนินคดีขอหา
ทํารายรางกายเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัสอีกไมได
 การอุทธรณตอศาลสูงเพ่ือพพิากษากลับ แก หรอืยกเลิกคาํพพิากษาของศาลช้ันตน ถอืวาเปนกรณีที่
การพิจารณาคดีตอจําเลยคนนั้นยังดําเนินไปอยางตอเนื่องยังไมเสร็จสิ้น จึงไมถือวาเปนการละเมิด
ตอหลกัการ Ne bis in idem 
 ขอยกเวนของหลักการ Ne bis in idem มหีลายกรณี เชน ในกรณีมพียานหลักฐานใหมทีน่าเช่ือวา
ผูถูกพิพากษาลงโทษไมไดเปนผูกระทําความผิด ผูถูกพิพากษาลงโทษยอมมีสิทธิในการร้ือฟนคดี
ขึน้พจิารณาใหม หรอืในกรณทีีก่ารดาํเนินคดขีองศาลไดเปนไปโดยไมชอบขดัตอหลกัการแหงกฎหมาย 
การดําเนินคดีของศาลนั้นอาจถูกเพิกถอนโดยศาลสูง และอาจมีคําสั่งใหดําเนินคดีใหมได
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยไดยอมรับหลักการ Ne bis in idem โดยมีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) ที่บัญญัติวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป
เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง จะนําคดีมาฟองใหมไมได กรณีจะถือวา
มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟองจะตองปรากฏวาจําเลยตองถูกดําเนินคดีในคดีนั้น
อยางแทจริง ไมใชเปนการดําเนินคดีในลักษณะที่สมยอมกัน โดยคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดีกอน
อันจะมีผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๔) นั้น ตองเปนกรณีที่มีการฟองรอง
ดําเนินคดีแกจําเลยอยางแทจริง หากคดีกอนเปนการฟองรองดําเนินคดีคดีกันอยางสมยอมเพื่อใหศาล
มีคําพิพากษายกฟอง โดยหวังผลปองกันมิใหรัฐสามารถฟองรองดําเนินคดีตอจําเลยไดอีก จึงไมใช
เปนการดําเนินคดีแกจําเลยอยางแทจริง สิทธินําคดีอาญามาฟองจึงยังไมระงับ๒๕

 ๒๔International Covenant on Civil and Political Rights 
      Article 14 (7) No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already 
been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.
 ๒๕คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๔/๒๕๓๘ และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๔๔๖/๒๕๔๗.
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จุลนิติ

 ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
 หลัก The Rule of Law หรือหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมเปนหลักการ
ท่ีมีตนกาํเนดิในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ Common Law ไดรบัการพฒันาและยอมรบันาํมายดึถือ
ปฏิบัติในระบบกระบวนการยุติธรรมอยางกวางขวางในประเทศตะวันตกวา บุคคลยอมเสมอภาคกัน
ภายใตกฎหมาย หลักการปกครองโดยกฎหมายสงเสรมิใหกระบวนการยตุธิรรมมีความชัดเจน แนนอน 
เสมอภาคและคาดหมายไดเพื่อปองกันบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใชอํานาจกลาวหาหรือลงโทษ
บุคคลใดตามอําเภอใจ โดยบุคคลจะตองรับโทษอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ทีก่ระทํานัน้บญัญตัิเปนความผดิและกําหนดโทษไวเทานัน้๒๖ และบุคคลยอมไดรับการปฏิบัติดวยวิธี
ที่กําหนดไวโดยชอบ (Due Process of Law) อยางชัดแจงในกฎหมายเทานั้น
 หลัก The Rule of Law ในประเด็นเรื่องความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติภายใต
กฎหมายมีบัญญัติรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of 
Human Rights 1948) ขอ ๗ ที่ยืนยันหลักความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายวา “บุคคลตางเสมอกัน
ในกฎหมาย และชอบที่จะไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัตใิด ๆ  บุคคลมสิีทธิท่ีจะไดรบัการคุมครองอยางเสมอภาคปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ  
มีสิทธิทีจ่ะไดรับการคุมครองจากการยุยงสงเสริมใหเกิดการเลือกปฏิบัติเชนนั้น๒๗ การที่นักการเมือง
ใชอํานาจแทรกแซงใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทีม่ีเจตนาจะชวยเหลือหรือกลั ่นแกลงหรือ
โดยการเลอืกปฏบิตัแิกบคุคลใด ยอมสงผลใหบคุคลไมไดรบัความเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 
เกิดสภาวะความไมแนนอนและคาดหมายไมไดแหงกฎหมาย การกระทําดังกลาวยอมขัดตอหลักการ 
The Rule of Law และยอมละเมิดตอปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเชนกัน
 การท่ีบุคคลจะเสมอภาคกนัไดภายใตกฎหมายตามหลกั The Rule of Law ตอเมือ่มกีารตคีวาม
กฎหมายในทางปฏบิตัอิยางเปนธรรมเทาเทียมกันและไมเลอืกปฏิบตั ิดงัน้ัน การแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมไมวาจะในชั้นสืบสวน ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการและศาลจึงเปนสิ่งทีไ่มอาจจะยอมรับได 
เพราะเปนการขัดแยงตอหลักการ The Rule of Law อยางรายแรง ในประเทศตะวันตก เชน 
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย หรอืประเทศในเอเชยี เชน ญี่ปุน เกาหลใีต แมนกัการเมอืงจะเปนผูบงัคบับญัชา
โดยตรงตอเจาหนาทีผู่ บังคับใชกฎหมายจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดและระมัดระวังไมไปกาวกาย
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในทุกระดับชั้น
 ในประเทศ Zimbabwe ประธานาธิบดี Mugabe ใชกฎหมายและขยายอํานาจใหเจาหนาที่
จบักมุและกกัขงัพวกผูเคล่ือนไหวเรยีกรองประชาธิปไตยตอตานการคอรรปัชนัโดยปราศจากขอกลาวหา 
แทรกแซงเสรภีาพสื่อมวลชนโดยการปดสื่อตาง ๆ  ทําใหถกูเรยีกรองจากนกัเคลื่อนไหวดานสทิธมินษุยชน
ใหปฏิบัติและยึดถือหลักการ The Rule of Law อยางเครงครัด ดังนั้น การใชกฎหมายและตีความ

 ๒๖สําหรับประเทศไทยหลักการนี้ถูกบัญญัติรับรองไวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
ท่ีกาํหนดวาบุคคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอนักฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานัน้บญัญตัเิปนความผดิและกาํหนดโทษไว.
 ๒๗Article 7 All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection 
of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and 
against any incitement to such discrimination.
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จุลนิติ

กฎหมายอยางไมเปนธรรมตามอําเภอใจทําใหหลักกฎหมายอยูในสภาพที่ไมแนนอนและไมอาจ
คาดหมายได การเลือกปฏิบัติเพื่อชวยเหลือพวกตนเองหรือเพื่อทําลายฝายตรงขาม การใชเจาหนาที่ผู
บังคับใชกฎหมายและการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการกําจัดนักการเมืองฝายตรงขาม ไมวาจะเปน
การกระทําของนักการเมืองหรือองคกรตุลาการจึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลัก The Rule of Law
อยางรายแรงทั้งสิ้น๒๘

 หลักการ The Rule of Law หรือหลักนิติธรรม ไดรับการยอมรับและมีบัญญัติไวในหมวด ๑ 
บททั่วไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหหนวยงาน
ตาง ๆ ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักนิติธรรม และปฏิบัติตอบุคคลดวยความเสมอภาค๓๐ 
แตเปนที่นาเสียดายวานักการเมืองและขาราชการของประเทศไทยไมคอยรูจักและใหการยอมรับ
ในการนําหลักการ The Rule of Law มาใชในกระบวนการยุติธรรม เปนผลใหมีการแทรกแซง
และยินยอมใหแทรกแซงการทํางานในทางคดีของเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือ DSI อยูเสมอ แตที่รายแรงที่สุดคือ การใชและตีความกฎหมายตามอําเภอใจและเลือกปฏิบัติ
ของฝายตุลาการกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอนและคาดหมายไมไดแหงกฎหมายและสงผลเสียหาย
ตอกระบวนการยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวของทางการเมืองอยูเสมอ ๆ

 ๕. หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial)
 หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางย่ิง
ที่จะนําไปสูความยุติธรรมและสันติภาพ หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐ
ในการดาํรงรกัษาไวซึง่ความสงบเรียบรอยของสงัคม ปองกันการใชอาํนาจตามอําเภอใจ (abuse of power) 
ของเจาหนาที่ผู มีอํานาจและเปนหลักประกันวาประชาชนจะไดรับการปฏิบัติดวยกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ชดัเจน แนนอน คาดหมายไดและเปนธรรม 
 ในประเทศไทยแนวความคิดเร่ืองสิทธิผู ถูกกลาวหา (Rights of Accused) และหลักการ 
The Rule of Law ไดรับการยอมรับมาเปนเวลานานแตถูกบัญญัติไวปะปนกันไมชัดเจน โดยหลักการ
ดงักลาวไดถกูบญัญตัริบัรองปะปนกันไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ดงันี้

 ๒๘Craig Timberg, Dissidents face Zimbabwe’s justice system, The Washington Post, 18 July 2004 “Mugabe’s 
government has curbed the right to public assembly, shut down newspapers, expanded police authority to 
detain suspects without charges, put the main opposition leader on trial for treason and taken control of
thousands of private farms. Amnesty International and other human rights groups have chronicled the decline 
of the rule of law, saying Mugabe uses the criminal justice system to punish his rivals and protect his allies, and 
that to oppose him is to invite false arrest, torture and even death.”. 
 ๒๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓ อาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอาํนาจนัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
   การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรม”.   
 ๓๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”.
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จุลนิติ

 มาตรา ๓๙ บุคคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได (หลักการ The Rule of Law)
 ในคดอีาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลยไมมีความผดิ (หลกัการ Rights of Accused)
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที ่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั ้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได (หลักการ Rights of Accused)
 สวนหลักการดาํเนนิคดท่ีีเปนธรรม (Rights to Fair Trial) ไดถกูขยายความรวมเอาแนวความคิด
เรื่องสิทธิผูถูกกลาวหา (Rights of Accused) ไวเปนสวนหนึ่งของหลักการดําเนินคดีที่เปนธรรมดวย
และบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
 “มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
 (๑)  สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 (๒)  สทิธิพืน้ฐานในกระบวนพิจารณา ซึง่อยางนอยตองมีหลักประกันขัน้พืน้ฐานเรือ่งการไดรับ
การพจิารณาโดยเปดเผย การไดรบัทราบขอเทจ็จรงิและตรวจเอกสารอยางเพยีงพอ การเสนอขอเทจ็จรงิ 
ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณา
โดยผูพพิากษาหรอืตลุาการที่น่ังพจิารณาคดคีรบองคคณะ และการไดรบัทราบเหตผุลประกอบคาํวนิิจฉยั 
คําพิพากษา หรือคําสั่ง
 (๓)  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม
 (๔)  ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จาํเลย คูกรณ ีผูมสีวนไดเสยี หรอืพยานในคดมีสีทิธไิดรบัการปฏบิตัิ
ท่ีเหมาะสมในการดาํเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม รวมทั้งสทิธใินการไดรบัการสอบสวนอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
 (๕)  ผูเสียหาย ผูตองหา จาํเลย และพยานในคดอีาญา มีสทิธไิดรบัความคุมครอง และความชวยเหลอื
ทีจ่าํเปนและเหมาะสมจากรฐั สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายท่ีจาํเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
 (๖)  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอาย ุหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติทีเ่หมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
 (๗)  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง
รวดเรว็ และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดอียางเพยีงพอ การตรวจสอบหรอืไดรบัทราบพยานหลกัฐาน
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 
 (๘)  ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ” 
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 ในระดับนานาชาติ หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางเชนกัน โดยในป ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ไดมีการรับรองกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๙๗๖ (International Covenant on Civil and 
Political Rights 1976)๓๑ และในขอ ๙ ของกติการะหวางประเทศฉบับน้ีไดรบัรองสิทธแิละขอกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ําของกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกจะตองใหการรับรองในกฎหมาย
ของประเทศนั้น ๆ ดังนี้
 ๑.  บคุคลทุกคนมีสทิธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บคุคลจะถูกจบักุมหรอืควบคุม
โดยอําเภอใจมิได บคุคลจะถูกลดิรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุและโดยเปนไปตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไวในกฎหมาย
 ๒.  ในขณะจับกมุ บคุคลใดท่ีถกูจบักมุจะตองไดรบัแจงถงึเหตุผลในการจบักมุ และจะตองไดรบัแจง
ถึงขอหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
 ๓.  บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดยพลันไปยังศาล
หรือเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะจะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัวไป มิใหถือเปนหลักทั่วไปวาจะตองควบคุม
บุคคลที่รอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการประกันวาจะมาปรากฏตัวในการ
พิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคําพิพากษา 
เมื่อถึงวาระนั้น
 ๔.  บคุคลใดทีถ่กูลดิรอนเสรีภาพโดยการจับกมุหรอืการควบคุม มสีทิธนิาํคดขีึน้สูศาลเพือ่ใหตดัสนิ
โดยไมชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการควบคุมไมชอบดวยกฎหมาย
ก็ใหศาลมีคําสั่งปลอยตัวไป
 ๕.  บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน 

 ๓๑Article 9
     1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest 
or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such
procedure as are established by law. (The Rule of Law)
    2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be 
promptly informed of any charges against him. 
    3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other off icer 
authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be 
subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, 
for execution of the judgment. 
   4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings 
before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order 
his release if the detention is not lawful. 
   5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to 
compensation.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๖. หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)
 Montesquieu (18 January 1689 - 10 February 1755) นักปราชญชาวฝรั่งเศสไดเขียนเรื่อง
หลักการแบงแยกอํานาจไวในหนังสือวิชาการ The Spirit of the Laws ซึ่งเปนหนังสือดานการเมือง
การปกครอง Montesquieu เสนอในงานของเขาวาอํานาจอธิปไตยของรัฐทัง้ฝายนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ จะตองทําหนาทีต่รวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้น อํานาจทัง้สามลักษณะจึงควร
จะอยูในองคกรท่ีใชอํานาจที่แยกจากกนัอยางเดด็ขาด เพื่อเปนหลกัประกนัในการปกปองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนตามหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน เพื่อไมใหบุคคลใดหรือหนวยงานใดของรัฐ 
ใชอํานาจตามอําเภอใจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันอาจจะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยงายเกนิไป กลาวคอื ฝายนิตบัิญญตัมิอีาํนาจในการตรากฎหมายไดกไ็มควรจะรเิริ่มบงัคบัใชกฎหมายได
หรอืมีอํานาจในการตดัสินคดคีวาม ฝายบรหิารซ่ึงมหีนาท่ีรเิริ่มบงัคบัใชกฎหมายกไ็มควรท่ีจะตดัสนิคดี
หรอืขอพพิาทไดเอง สวนฝายตลุาการซึง่เปนอํานาจสดุทายทําหนาท่ีตัดสนิขอพพิาทก็ตองไมอาจจะรเิริ่ม
บังคับใชกฎหมายหรือไมควรมีอํานาจตรากฎหมายไดเอง ไมควรมีสวนไดเสียใด ๆ ในทางการเมือง 
เชน การมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพราะการรวบอํานาจตาง ๆ เขาอยูในองคกรเดียวกัน
จะมีแนวโนมในการนําไปสูสภาพการเปนเผด็จการ (dictatorship) ในที่สุด ตัวอยางเชน
 ในสมัยเผด็จการ Adolf Hitler (ค.ศ. ๑๙๓๓ - ๑๙๔๕) พรรค Nazi ตรากฎหมายตอตานชาวยิว 
(ANTI - JEWISH LEGISLATION) มากกวา ๔๐๐ ฉบับ จํากัดและมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของชาวเยอรมนัเช้ือสายยิวในประเทศเยอรมนัเปนอยางมาก ตั้งแตการจาํกดัการใชชวีติในทีส่าธารณะ 
การหามเดก็ชาวยวิเรยีนหนงัสือในโรงเรยีนและมหาวิทยาลยั การหามชาวยวิเปนพนักงานหรอืเจาหนาท่ี
ของรัฐ ฯลฯ 
 ในป ค.ศ. ๑๙๓๕ มีการตรากฎหมาย Nuremberg Laws ทีห่ามเผาพันธุเชื้อสายยิวแตงงาน
หรือมีเพศสัมพันธกับคนเยอรมัน มีการริเริ่มกลาวหา ดําเนินคดี และตัดสินคดีเบ็ดเสร็จภายใตอิทธิพล
ของระบอบเผด็จการของ Nazi กระบวนการยุติธรรมภายใตระบอบเผด็จการจึงเปนกระบวนการ
ยุตธิรรมท่ีละเมิดหลักการแบงแยกอํานาจ มีการใชกฎหมายในการดาํเนินคดแีละตดัสนิคดตีามอาํเภอใจ
ขัดตอหลักการ The Rule of Law อยางยิง่ กฎหมายในประเทศไทยก็มีตัวอยางเนื้อหาที่ขัดแยง
กับหลักการแบงแยกอํานาจอยูหลายฉบับ เชน
 พระราชบญัญติักฎอยัการศกึ๓๒ ใหผูบงัคบับญัชาทหารในการประกาศใชเพื่อใหเจาหนาท่ีฝายทหาร 
มีอํานาจเหนือเจาหนาทีฝ่ายพลเรือนในสวนทีเ่กี่ยวกับการยุทธการระงับปราบปราม หรือการรักษา
ความสงบเรยีบรอยโดยเจาหนาท่ีฝายทหารมอํีานาจเตม็ท่ีจะตรวจคน เกณฑ หาม ยึด เขาอาศยั ทําลาย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที ่หากเกิดคดีขึ้นในเขตพื้นทีป่ระกาศกฎอัยการศึก ผูบัญชาการทหารสูงสุด
จะส่ังใหพจิารณาพพิากษาคดอีาญาน้ันในศาลทหารก็ได หากเกิดความเสยีหายใด ก็จะรองขอคาเสยีหาย
หรือคาปรับอยางหนึง่อยางใดแกเจาหนาทีฝ่ ายทหารไมไดเลย พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก

 ๓๒ประเทศไทยไดตรากฎหมายกฎอัยการศึกเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๕) คือ “กฎอัยการศึก ร.ศ. ๑๒๖” ซึ่งตรงกับป พ.ศ. ๒๔๕๐ ตอมาตราเปน “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ร.ศ. ๑๒๖”
ตอมาก็ไดถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗.
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

จงึมหีลกัการทีเ่บด็เสรจ็เดด็ขาดทัง้การรเิริม่กลาวหา ดาํเนนิคด ีพจิารณาและพพิากษาคดโีดยองคกรเดยีว
จึงขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจ และอาจนําไปสูการใชอํานาจตามอําเภอใจและละเมิดหลักการ 
The Rule of Law ในทีส่ดุ อยางไรกต็าม ยงัมขีอถกเถยีงไดวา เหตจุาํเปนอยางยิง่ในการคงไวซึง่หลกัการ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกก็เพื่อรักษาความม่ันคงของชาติในสถานการณที่มีเหตุจลาจลหรือ
การสงคราม ซึ่งความมั่นคงของชาตินี้ถือเปนเหตุผลสูงสุดที่อยูเหนือกวาหลักการใด ๆ ทั้งปวง 
 กฎหมายเรื่องการละเมิดอํานาจศาล๓๓ ที่ใหอํานาจศาลที่เปนคูขัดแยงกับผูที่ถูกกลาวหาวา
กระทําละเมิด รเิริม่กลาวหา ตดัสนิคดี และลงโทษจําคกุบคุคลน้ันไดเองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอบคุคล
ที่กระทําใดที่เปนการละเมิดศาล๓๔ เชน การประพฤติตนไมเรียบรอย แตงกาย พูดจาไมสุภาพ เปนตน 
จงึเปนกฎหมายทีข่ดัตอหลักการแบงแยกอาํนาจและอาจนาํไปสูการใชอาํนาจตามอาํเภอใจและละเมดิ
หลักการ The Rule of Law โดยกฎหมายละเมิดอํานาจศาลไมมีเหตุผลที่หนักแนนเพียงพอสนับสนุน 
กรณีจึงเทียบไมไดเลยกับเหตุผลในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของชาติตามหลักการ
ของกฎอัยการศึก
 ขณะทีม่าตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา ทีรู่จกักนัทัว่ไปในขอหา “หมิน่พระบรมเดชานภุาพ” 
ที่บัญญัติครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๕๑ และในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัเรือ่ยมาต้ังแตฉบบัพทุธศกัราช ๒๔๗๕ ถงึปจจุบนั๓๕ ยงัไมบญัญตัเิอาผดิ
เรื่องเล็กนอย เชน การประพฤติตนไมเรียบรอย นั่งไขวหาง แตงกาย พูดจาไมสุภาพ ใสรองเทาแตะฯ 
วาเปนความผิดหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และหากมีการกลาวหาวากระทําความผิดฐานน้ี จะตอง
มีการดําเนินคดีโดยวิธีปกติเหมือนความผิดทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการกลาวหา ฟองรองดําเนินคดี
และพิจารณาพิพากษาจากผูที่มีความเปนกลางไมใชคูขัดแยงในความผิดดังกลาว อาจกลาวไดวา 
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใหความคุมครองและอภิสิทธิ์แกศาลอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งกวา
การใหความคุมครองพระเกียรติยศของพระมหากษัตรยิในความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพเสียอกี 
ทําใหศาลซึ่งเปนคูขัดแยงเองในคดีริเริ่มกลาวหาไดเอง ดําเนินคดีเอง และพิพากษาคดีดวยตนเอง 
จึงขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจและหลักนิติธรรมอยางรายแรง

 ๓๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
   “ผูใดกระทําการอยางใด ๆ ดังกลาวตอไปนี้ ใหถือวากระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
   (๑) ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอนอันวาดวยการรักษาความเรียบรอย หรือประพฤติตนไมเรียบรอย
ในบริเวณศาล….”.
 ๓๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๓ บัญญัติวา
    “ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใด ใหศาลน้ันมีอํานาจส่ังลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือทั้งสองวิธีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
   (ก) ไลออกจากบริเวณศาล หรือ
   (ข) ใหลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
   การไลออกจากบริเวณศาลนั้นใหกระทําไดชั่วระยะที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร 
เมื่อจําเปนจะเรียกใหตํารวจชวยจัดการได
   ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นใหจําคุกไดไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท”.
 ๓๕ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บัญญัติวา
          “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป”.
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 ๗. หลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได (Doctrine of Non-Delegability)
 การตรากฎหมายในปจจุบันโดยนักวิชาการ นักการเมือง และนักกฎหมายที่ไมรูและไมเขาใจ
หลักการแบงแยกอาํนาจในกระบวนการยติุธรรม ทําใหบคุคลเหลาน้ีตรากฎหมายที่มีลกัษณะแปลกประหลาด
ขัดแยงต อหลักการแบงแยกอํานาจในระบอบประชาธิปไตยและอาจสงผลกระทบเสียหาย
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดโดยงาย เชน การที่ฝายนิติบัญญัติมอบอํานาจใหฝายตุลาการ
โดยประธานศาลฎีกาออกขอกาํหนดในกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐๓๖ ซึ่งเปนเรื่องท่ีกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยใหประธานศาลฎีกามีอํานาจวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี ่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั ่วคราวผู ตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
จึงเปนการมอบหลักประกันการคุ มครองสิทธิของประชาชนที ่ต องไดรับการพิจารณาตัวแทน
ประชาชนนั้นเองไปใหขาราชการประจําทีไ่มไดมีทีม่าและไมมีความรับผิดชอบใด ๆ ตอประชาชน 
จึงขัดตอหลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได นอกจากกรณีการปลอยชัว่คราวผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาแลว ยังมีการมอบอํานาจของสภานิติบัญญัติใหฝายตุลาการกรณีการใหอํานาจประธาน
ศาลฎีกาในการออกขอกําหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓ เรื่อง แนวทาง
การนําสืบพยานที่ขัดตอหลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได
 การใหอํานาจประธานศาลฎีกาออกกฎหมายที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาว
โดยไมไดรบัฉันทานุมัติจากประชาชน และไมผานการกลั่นกรองจากสภานิตบิญัญตัซิึ่งมีท่ีมาและมฐีานะ
เปนผูแทนประชาชนเพื่อใชบังคบัแกประชาชนทั่วไปและมไิดจํากัดการใชเฉพาะภายในหนวยงานของตน
หรือของรัฐ จึงเปนการใหอํานาจฝายตุลาการกาวกายการใชอํานาจฝายนิติบัญญัติทีต่องกระทําโดย
ไดรบัฉันทานมัุติจากประชาชนผานสภานติบิญัญตั ิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓๓๗ จึงขัดตอหลักการ “อํานาจนิติบัญญัติ
มอบอํานาจไมได” (Doctrine of Non-Delegability)๓๘ และขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจ
อยางรายแรงอีกดวย
 ตวัอยางคดท่ีีขดัแยงตอหลกั Doctrine of Non-Delegability ท่ีเกดิขึ้นในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ศาลสงูสุดแหงสหรฐัอเมรกิา (The U.S Supreme Court) ไดเคยตดัสนิไวในคด ีWayman v. Southard๓๙ 
วาสภานิติบัญญัติ (Congress) มอบอํานาจใหศาลยุติธรรมในการกําหนดบทบัญญัติเกี ่ยวกับ

 ๓๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ บัญญัติวา
   “ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได
   ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได
   การเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนัตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง จะเรยีกจนเกนิควรแกกรณมีไิด ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือขอบังคับของประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี”.
 ๓๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓ บัญญัติวา
   “เพื่อใหการสืบพยานหลกัฐานเปนไปโดยสะดวก รวดเรว็ และเที่ยงธรรม ประธานศาลฎกีาโดยความเหน็ชอบของที่ประชมุใหญ
ของศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานได แตตองไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในกฎหมาย
   ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”.
 ๓๘United States v. Shreveport Grain & Elevator Co., 287 U.S. 77, 85 (1932). See also Field v. Clark, 143 U.S. 
649, 692 (1892); Wayman v. Southard, 10 Wheat. (23 U.S.) 1, 42 (1825).
 ๓๙U.S. Supreme Court, Wayman v. Southard, 23 U.S. 10 Wheat. 11 (1825).
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วธิพีจิารณาความของตนเองเทากบัเปนการสงมอบอาํนาจนติบิญัญตัขิองตน (Delegation of powers) 
ใหแกฝายตุลาการ จงึเปนการกระทําทีข่ดัตอหลักการแบงแยกอํานาจแหงรฐัธรรมนูญ (Unconstitutional) 
 ในขณะที่ John Marshall๔๐ อดีตประธานผูพิพากษาสูงสุด กลาววา การกําหนดบทบัญญัติ
แหงวิธีพิจารณาความเปนอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ สวนอํานาจที่ใหแกบุคคลผูใชกฎหมายนั้น
เพียงแคการเติมเต็มในรายละเอียด อธิบายงาย ๆ ไดวา ศาลจะสรางหลักกฎหมายข้ึนมาเองไมได
และจะตีความกฎหมายใหบิดเบือนขัดตอหลักการที่กฎหมายเขียนไวไมได ดังนั้น ผูพิพากษาจะตีความ
กฎหมายใหบดิเบือน ขดัตอหลักการท่ีกฎหมายเขียนไวไมได การบังคบัใชดงัทีต่นตีความบิดเบอืนดังกลาว
จึงเปรียบเสมือนกรณีที่เจ าหนาที่รัฐอ่ืน ๆ ที่จงใจละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนั้น 
การตีความกฎหมายใหบิดเบือนขัดตอหลักการท่ีกฎหมายเขียนไวอยางชัดแจงยอมเปนความผิด
ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เปนการจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายมิใชการใชดุลยพินิจที่จะไดรับ
การคุมครองแตอยางใด
 การมอบอํานาจใหประธานศาลฎีกาออกขอกําหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ือง
การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยไมไดรับ
การตรวจสอบจากฝายใด ๆ เลย เปนการสงมอบอาํนาจนิตบิญัญตัขิองฝายนิตบิญัญตัทิีม่ทีีม่าจากประชาชน
ใหแกฝายตุลาการที่ไมไดมีที่มาและความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีกฎหมายใหตรวจสอบ
ความไมชอบโดยองคกรอื่น ฟองรองดําเนินคดีไมได และมีการสรางหลักไมตองรับผิดใด ๆ 
คุมครองตนเองอยางแนนหนา อาจสงผลกระทบเสียหายและละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามอําเภอใจไดโดยงาย

 บทสรุป
 ประเทศไทยไดพยายามพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมมาอยางยาวนานและรับรอง
หลักการพื้นฐานและสิทธิตาง ๆ ที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติไวมากมาย แตเปนที่นาเสียดายวา
หลกัการ The Rule of Law และหลกัการ Doctrine of Non-Delegability ยงัไมไดรบัการพฒันามาใช
ในกระบวนการยุติธรรมและยังไมเปนที่รูจักหรือไดรับการยอมรับจากฝายนิติบัญญัติ นักการเมือง 
เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา และนักกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย 
การไมนําหลักการ The Rule of Law มาใชในกระบวนการยุติธรรมสงผลเสียใหไมสามารถปองกัน
มิใหนักการเมืองแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และการไมเคารพตอหลักการ Doctrine of 
Non-Delegability ของฝายนติบิญัญตัทิาํใหฝายตลุาการมอีาํนาจออกกฎหมายโดยไมผานการตรวจสอบ 
ทําใหไมสามารถปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ ทั้งสองกรณีนําไปสูสภาวะความไมเสมอภาค
ของประชาชนภายใตกฎหมาย เกิดความไมแนนอนและไมอาจคาดหมายได ซึ่งสงผลเสียหาย
ตอการรักษาความยุติธรรมอันเปนหวัใจสําคัญของกระบวนการยุติธรรมในที่สุด. 

 ๔๐Chief Justice  John Marshall conceded that the determination of rules of procedure was a legislative 
function by writing that “a general provision may be made, and power given to those who are to act under such 
general provisions, to f ill up the details.”.
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 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliament System) นั้น “รัฐสภา” 
ถือไดวาเปนสถาบันทางการเมืองที ่แสดงถึงการเปนตัวแทนของประชาชนผู ใชอํานาจอธิปไตย
ในทางนิติบัญญัติ และเปนหนึ่งในสามของอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของประเทศ โดยเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการตรากฎหมาย รวมถึงการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือ
ฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายทีไ่ดแถลงไวตอรัฐสภา ทัง้นี้เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินนั้น
เปนไปโดยชอบธรรม มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
 สําหรับในสวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหารโดยองคกร
ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาดังกลาวนั้น 
ถือเปนความสัมพันธระหวางองคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหารในเรื ่องความสมดุล
ของการใชอํานาจของทั้งสององคกรใหมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐของฝายบริหารในการปกครองประเทศนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบ
จากตวัแทนฝายประชาชน โดยตวัแทนที่เรยีกวา “สมาชกิรฐัสภา” ดงัน้ัน รฐัธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไก
ใหองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจขององคกรฝายบริหารหลายประการ 
อาทิ การต้ังกระทูถาม การเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายทั่วไปเพื่อลงมตไิมไววางใจ การควบคมุการใชจาย
เงินงบประมาณของแผนดิน และระบบคณะกรรมาธิการ เปนตน
 ดังนั้น “คณะกรรมาธิการ” จึงถือเปนกลไกที่สําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากเปนเครื่องมือของ
ฝายนติบัิญญัตใินการควบคมุตรวจสอบการทาํงานของฝายบรหิารใหมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมาธกิาร
นั้นถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

 ๑จดัโดย สํานักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ในโครงการสมัมนาทางวชิาการและอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาองคความรูทางวชิาการ
ดานกฎหมายแกบุคลากรในสังกัดสํานักกฎหมายและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรือ่ง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกา ณ หองรับรอง ๑ - ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒.

๑

หลักการ สาระสําคัญ 
และการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

61-71-MAC6.indd  61 27/9/14  10:29

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๖๒

หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
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จุลนิติ

หรอืบคุคลท่ีมไิดเปนสมาชิกแตมคีวามรูความเช่ียวชาญเปนพเิศษ มอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วกับการพิจารณา
รางกฎหมาย กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ตามที่
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามอบหมายแลวรายงานตอสภา และหน่ึงในหลายอํานาจท่ีสําคัญของ
คณะกรรมาธกิารนัน่กค็อื การมอีาํนาจออกคาํสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบุคคลใดมาแถลง
ขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทาํหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูนัน้ไดดวย 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากที่ผานมาบทบาทคณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทยยังประสบกับ
สภาพปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอันเนื่องมาจาก
ความไมชดัเจนของขอบเขตอาํนาจหนาที ่โครงสรางความสมัพนัธทางการเมอืงทีเ่ปนระบบอาํนาจนิยม 
ความออนแอของรัฐสภาท่ีตกอยูภายใตการครอบงําของรัฐบาล ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงไมอาจ
มีบทบาทและไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดอยางแทจริง จึงเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการตลอดมา๒

 จนกระท่ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓ ไดบัญญัติใหอํานาจในการ
ออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวนั้นมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงไดมีการตรา 
“พระราชบญัญตัคิาํส่ังเรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ขึ้นบังคับใช เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในอดีตที่ผานมา 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกใหกับคณะกรรมาธิการมากยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ดี การที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รองรับใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย ยอมสงเสริมใหการใชอาํนาจเรียกของคณะกรรมาธิการสามารถกระทําไดอยางกวางขวาง 
อันอาจจะสงผลกระทบตอบุคคลผูตกอยูภายใตคําสั่งเรียกตามกฎหมายไดในหลายประการ อาทิ 
การกระทบถงึสทิธิสวนบคุคลในการเขาถงึขอมลูอนัเปนขอมลูสวนตวั ซึง่อาจเปนขอมลูลบัทีไ่มประสงค
จะเปดเผย หรอืขอมลูทีม่กีฎหมายใหความคุมครองไว หรอืการกระทบตอหลกัการขดักนัแหงผลประโยชน
อันเน่ืองมาจากการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการท่ีเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
อันเนื่องมาจากการใชอํานาจดังกลาวได เปนตน 
 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจน
ขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดจัดโครงการสัมมนา
ทางวชิาการและอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาองคความรูทางวชิาการดานกฎหมายแกบคุลากรในสงักดั
สาํนกักฎหมายและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒สุรัชนี พานํามา, “การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ศึกษากรณีพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”, เอกสารประกอบการสัมมนา หนา ๒. 
 ๓โปรดดู บทบัญญัติมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยโครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดกําหนดให
มีการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เมื ่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดย รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และในหัวขอ “สภาพปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสัง่เรียก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เม่ือวนัศกุรท่ี ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๗ 
โดย นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 สําหรับการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” นั้น ทางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมทั้งไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 รองศาสตราจารยมานติย จุมปา รองคณบดี
คณะนติิศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ไดแสดง
ความคิดเห็นวา อํานาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใด
มาแถลงข อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยูนัน้ เมือ่พิจารณาแลวจะพบวามีมา
ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ นดินสยามชั ่วคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ และกอนทีจ่ะมกีารตรา
พระราชบัญญัติคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔๔ ขึ้นบงัคบัใช แตเนื่องจากอาํนาจของคณะกรรมาธกิาร
ในการออกคําสั่งเรียกนัน้ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐเทาที่ควร ทําใหการทํางาน
ของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝายบริหารขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะไมสามารถเขาถึง
ขอมูลขอเทจ็จริงไดอยางรอบดานซ่ึงมสีาเหตุท่ีสาํคัญมาจากปญหาคําสั่งเรยีกของคณะกรรมาธกิาร
ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย 
 โดยจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของตางประเทศพบวา มีการกําหนด
เกี่ยวกับอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนกัน โดยมีการกําหนดไวทัง้ในประเทศ
ที่มีการปกครองระบบประธานาธิบดีและถือหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด ระหวาง

 ๔พระราชบญัญัตคิาํส่ังเรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป.

61-71-MAC6.indd  63 27/9/14  10:29

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๖๔
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จุลนิติ

ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ (Strict Separation 
of Powers) เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดให
อํานาจในการออกคําสั่งเรียกเป นอํานาจทั่วไปของ 
“คณะกรรมาธิการรัฐสภา” โดยอํานาจออกคําสั่งเรียก
ดังกลาวถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหคณะกรรมาธิการ
รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รู จักและยอมรับ
ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเปนอยางย่ิง
และในประเทศที่มีการปกครองระบบรัฐสภาและมิไดถือ
หลกัการแบงแยกอาํนาจอยางเครงครดั เชน ประเทศอังกฤษ 
ไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจของ 

“คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา” สวนประเทศทีม่กีารปกครองในระบบกึง่รฐัสภากึง่ประธานาธบิดี 
เชน ประเทศฝร่ังเศสนั้น เดิมไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจเฉพาะของ 
“คณะกรรมาธกิารทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการสอบสวนและตรวจสอบ” (Les Commissions d’enquête 
ou de Contrôle) เทานัน้ แตตอมาไดขยายอํานาจดังกลาวใหแก “คณะกรรมาธิการดานงานนิตบิญัญตั”ิ
(Les Commissions Législatives) ดวย และในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมาธิการ
ก็ตองไดรับโทษทางอาญาทั้งโทษปรับและจําคุก คือ จําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๗,๕๐๐ ยูโร 
 เมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ปรากฏอยูในหมายเหตุทายพระราชบัญญตัซิึง่บญัญตัวิา 
“เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับซึ่งจะสงผลดีตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ทําใหมีประสิทธิภาพและไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
จะเหน็ไดวาคาํวา “บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู” ดงักลาวกค็อื บทบญัญตัใินมาตรา ๑๓๕ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือก
สมาชกิของแตละสภาตัง้เปนคณะกรรมาธกิารสามญัและมอีาํนาจเลอืกบคุคลผูเปนสมาชกิหรอืมไิดเปน
สมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และใหคณะกรรมาธิการดังกลาวมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จริงหรอืแสดงความเหน็ในกจิการท่ีกระทาํหรอื
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูได และใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ฉบับนี้จึงมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาเรื่องประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมาธิการใหสามารถเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงไดอยางครบถวนและทําใหคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับตามกฎหมายอีกดวย
 สาํหรบัเนือ้หาหรอืโครงสรางของพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน ๑๗ มาตรา โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  บทนิยามที่สําคัญ 
  พระราชบญัญัตคิาํส่ังเรยีกฯ ไดกําหนดบทนิยาม คาํวา “คณะกรรมาธกิาร” ใหหมายความวา 
“คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธกิารวสิามัญของสภาผูแทนราษฎรหรอืวฒุสิภา” และบทนยิาม 
คาํวา “ประธานคณะกรรมาธกิาร” หมายความวา “ประธานคณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา”
  เมือ่พิจารณาบทนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ดังกลาวประกอบกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง 
ท่ีกาํหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภามอํีานาจเลอืกสมาชกิของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธกิาร
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จะเห็นไดวา ทัง้บทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติคําสัง่เรียกฯ ไดกําหนดใหเฉพาะ
แตคณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวิสามญัเทานั้น ท่ีจะมอีาํนาจออกคําสั่งเรยีกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ดังนั้น คําวา “คณะกรรมาธิการ” จึงไมหมายความรวมถึง 
“คณะอนกุรรมาธกิาร” และคาํวา “ประธานคณะกรรมาธกิาร” จงึไมหมายความรวมถงึ “ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ” ดวยแตประการใด

  หลักและขอยกเวนของอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดหลักการใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรอืในเรื่องท่ีพจิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูนั้นได โดยมขีอยกเวนคอื คาํสั่งเรยีกดงักลาวมใิหใชบงัคับกับ
  (๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการทีป่ฏิบัติตามอํานาจหนาทีใ่นกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และ
  (๒) ผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีป่ฏิบัติตามอํานาจ
หนาทีโ่ดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 
  นอกจากนี ้ในกรณทีี่บคุคลซึ่งถกูคณะกรรมาธกิารออกคําสั่งเรยีกใหสงเอกสาร หรอืเรยีกมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้นเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการ
ตามคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา หากคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญไปยังบุคคลทั่วไปหรือประชาชน
เพื่อใหบุคคลนั้นไดสงมอบเอกสาร หรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ บุคคล
ซึ่งเปนภาคเอกชนดังกลาวหรือประชาชนทัว่ไปนัน้ไมสามารถทีจ่ะอางเหตุยกเวนเกีย่วกับเรือ่ง
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินที่จะไมปฏิบัติตามหนังสือหรือคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมากลาวอางเพื่อไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวได
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

  ขั้นตอนและวิธีการในการออกคําสั่งเรียก 
  ในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
  ขั้นตอนที่หนึ่ง  การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญใหมาชี้แจง
  พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ กําหนดใหในการดําเนินกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลน้ันสงเอกสาร หรือเชิญบุคคลน้ันมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด
  โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมายไดกําหนดใหตองระบุเหตุ
แหงการขอใหสงเอกสารหรือเชิญ รวมทั้งประเด็นขอซักถามที่เก่ียวของไวดวยตามสมควร ในการน้ี
คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลน้ันนําเอกสารหรือวัตถุที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
และบุคคลที่ไดรับหนังสือดังกลาว ตองดําเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาท่ีกําหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้
  (๑) กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
     ในกรณบีคุคลนัน้มเีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอืไมถงึ ๓ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสือ 
กฎหมายกาํหนดใหบคุคลนัน้อาจไมปฏบิตัติามกไ็ด แตตองมหีนงัสอืแจงเหตดุงักลาวตอคณะกรรมาธกิาร
ภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ เมื่อคณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงเหตุจากบุคคลนั้นแลว 
ใหดําเนินการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
  (๒) กรณีเคยสงเอกสาร หรือมาชี้แจงเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว
     ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยสงเอกสาร หรือไดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในเร่ืองเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอ่ืนแลว บุคคลน้ันอาจอางเอกสาร คําแถลง หรือความเห็น
ของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือ
แจงตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ 
และเมื่อคณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการแลว หากคณะกรรมาธิการเห็นควรให
บุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการ 
ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได
  (๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
     ในกรณทีีบ่คุคลใดไดรบัหนงัสอืเชญิมาเพือ่แถลงขอเทจ็จรงิ หรอืแสดงความเหน็ บคุคลนัน้
จะตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
โดยอาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนพรอมชี้แจงเหตุจําเปน
อยางชัดเจนตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเชิญ และเมื่อคณะกรรมาธิการ
ไดรับหนังสือชี้แจงเหตุจําเปนตอคณะกรรมาธิการแลว ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการดังตอไปนี้
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จุลนิติ

     -  กรณีหนังสือขอเลื่อน 
       ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหเลื่อนได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ
บุคคลนั้นอีกได
     -  กรณีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน 
       ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคําแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้นเปนคําแถลง
หรือความเห็นของผูทีค่ณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรให
บุคคลที่ไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง 
ใหมีหนังสือเชิญบุคคลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง  การออกคําสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร (กรณบีคุคลไมปฏิบติัตามหนงัสอื
ที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)
  เมือ่บุคคลทีไ่ดรับหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ใหคณะกรรมาธิการออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยกไ็ด ซึง่ในการออกคาํส่ังเรยีกดงักลาวน้ัน คณะกรรมาธกิารตองมมีตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมาธิการทัง้หมดเทาทีม่ีอยู และคําสัง่เรียกตองระบุถึงเหตุแหงการเรียก 
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการไวดวย
  จะเหน็ไดวาตามพระราชบญัญตัคิาํสั่งเรยีกฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางวนิยั
ของผูท่ีไมปฏิบติัตามไว ดังนั้น การออกคาํสั่งในกรณน้ีีจึงตองใชมตขิองคณะกรรมาธกิารซ่ึงก็คอื กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู ไมใชกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการที่เขาประชุม
  อน่ึง มีขอสังเกตวาในกรณีท่ีคณะกรรมาธกิารมคีาํสั่งเรยีกเอกสารไปยงัหนวยงานใด หนวยงานนั้น
จะปฏิเสธไมสงเอกสารให โดยอางวามีกฎหมายเฉพาะหามไวหรือแจงวาเอกสารดังกลาวเกี่ยวของ
กับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินไมสามารถจัดสงใหได ไดหรือไม มีความเห็นวา 
หนวยงานดังกลาวไมสามารถปฏิเสธที่จะไมสงเอกสารได แตตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียก เพราะถือวา
การทํางานของคณะกรรมาธิการเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ดังนั้นหนวยงานจะตองอยูภายใต
กฎหมายฉบบัน้ี อยางไรกต็าม หากจะมหีนวยงานของรฐัใดไดรบัการยกเวน ก็จําเปนตองมีการตรากฎหมาย
กําหนดไวอยางชัดเจนวาไมตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการทีอ่อกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

  นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มีผลใชบังคับ
ตัง้แตวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แลวนัน้ หากคณะกรรมาธกิารจะเรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีก
บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
โดยไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาใชไดหรือไม สําหรับประเด็นนี้ มีความเห็นวา 
แมปจจบุนัพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกฯ จะมผีลใชบงัคบัเปนกฎหมายแลวก็ตาม แตคณะกรรมาธิการฯ 
ก็ชอบที่จะไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาใชบังคับก็ได โดยคณะกรรมาธิการ
ชอบที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๓๕ ประกอบกับขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๙ หรือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ ทั้งนี้
สําหรับกรณีเรียกมาใหถอยคําแกคณะกรรมาธิการ สวนกรณีเรียกมาใหถอยคําแกคณะอนุกรรมาธิการ
ก็จะเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ และขอ ๘๙ หรือ
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๗ และขอ ๘๘ โดยเปนการใชหลักการขอความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมาธิการในฐานะฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
และบุคคลทั่วไป เพื่อเชิญบุคคลมาใหขอมูล ขอเท็จจริง หรือขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
ซึง่กรณีนี้ถือวาคณะกรรมาธิการฯ ไมมีความประสงคทีจ่ะใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อบังคับและลงโทษ
ทางอาญากับบุคคลที่ไมใหความรวมมือกับคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว

  วิธีการจัดสงหนังสือเรียกและคําสั่งเรียก 
  การจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกน้ัน ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดให
คณะกรรมาธิการดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามที่คณะกรรมาธิการ
เห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้
  (๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
  (๒) มอบใหบุคคลอื่นนําสง
  (๓) สงทางโทรสาร
  (๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
  โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ประธานรัฐสภากําหนด และเมื่อไดดําเนินการจัดสงตามหลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําสั่งเรียก แลวแตกรณี โดยชอบแลว
  ทั้งนี้ สําหรับระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนในการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว 
ในปจจุบันก็คือ “ระเบียบรัฐสภาวาดวยหลักเกณฑและข้ันตอนการจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๕ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ๕ระเบียบรัฐสภาวาดวยหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หนา ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
  พระราชบญัญัติคาํส่ังเรยีกฯ กาํหนดใหบคุคลที่คณะกรรมาธกิารมหีนงัสอืเชญิ หรอืมคีาํสั่งเรยีก
ใหมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเทจ็จริง
หรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบทีป่ระธานรัฐสภากําหนด ซึ ่งไดแก 
“ระเบียบรัฐสภาวาดวยคาใชจายในการเดินทางของผูมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ตอคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๖ โดยกําหนดใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในลักษณะ
เหมาจายเปนรายครั้งตามบัญชีทายระเบียบ

  การคุมครองผูมาช้ีแจงตอคณะกรรมาธกิารจากความรบัผดิทางแพง ทางอาญา และทางวนิยั 
  พระราชบญัญัตคิาํส่ังเรยีกฯ ไดใหความคุมครองผูท่ีมาชี้แจงตอคณะกรรมาธกิาร โดยกาํหนดให
ผูทีใ่หถอยคํา หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของตอคณะกรรมาธิการ หรือ
ผูทีจั่ดทําและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทัง้ทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปดเผยขอมูล 
หรือใหวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานหรือจัดทําและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี

   บทกําหนดโทษทางอาญา
  ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาไวในกรณีตาง ๆ ดังนี้

  (๑) โทษของการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของกรรมาธิการ 
     กรณกีรรมาธิการผูใดปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาท่ีโดยมชิอบ เพื่อใหเกดิความเสยีหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรอืละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
     ตอประเดน็ดงักลาวไดกอใหเกดิขอสงสยัวา หากกรรมาธกิารกระทาํผดิตามกรณขีางตน 
ในสถานการณตามปกตท่ีิมีรฐัธรรมนูญแลว จะถอืวากรรมาธกิารตองอยูภายใตเขตอาํนาจของศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืไม ทัง้นี ้เพราะรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ กําหนดไววา ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีห่รือทุจริตตอหนาทีต่ามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา

  (๒) โทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
     กรณีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูกระทําความผิดดังกลาว
เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย

 ๖ระเบียบรฐัสภาวาดวยคาใชจายในการเดนิทางของผูมาแถลงขอเท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ตอคณะกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หนา ๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

     ทั้งนี้ มีขอสังเกตเก่ียวกับความผิดอาญาในกรณีดังกลาววา ถาขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของรัฐเปนผูกระทําความผิด อํานาจในการสอบสวนน้ันจะไมขึ้นอยูกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ แตจะอยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แลวแตกรณี ดังน้ัน เฉพาะ
ผูกระทําความผิดที่เปนบุคคลทั่วไปเทานั้นที่จะอยูในอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ

   (๓) โทษของการสงเอกสารหรือแจงขอความเท็จตอคณะกรรมาธิการ
     กรณีผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการซึ่งกระทําการ
ตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   (๔) โทษของการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการ 
     กรณีผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

  ผูมีอํานาจกลาวโทษการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ
  พระราชบัญญัติคําส่ังเรียกฯ กําหนดใหกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให “ประธานคณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป 
  สําหรับ “หนังสือกลาวโทษ” ดังกลาว เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา กฎหมายไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนให “ประธานคณะกรรมาธิการ” เปนผูกลาวโทษ ดังนั้น จึงเปนอํานาจของประธาน
คณะกรรมาธกิาร โดยไมจาํตองไดรบัมตจิากท่ีประชมุคณะกรรมาธกิารแตอยางใด ทัง้นีเ้พราะหากกฎหมาย
ประสงคจะใหเปนมติของคณะกรรมาธิการแลวก็ต องระบุใหชัดเจนเหมือนดังกรณีการมีมติ
ใหออกคําสั่งเรยีก

  ผูรักษาการตามกฎหมาย 
  พระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกฯ กาํหนดให “ประธานรฐัสภา” เปนผูรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ 
และใหมีอํานาจในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการที่ผู เขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ
ในคร้ังนี้ ผูเขียนมีความคิดเห็นโดยสรุปวา เมื่อพิจารณาหลักการใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการในการ 
“ออกคําสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูของตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศ
ที่ปกครองในระบบประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภา 
เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ปกครองในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เชน ประเทศฝรั่งเศส
เปนตน เมือ่เปรียบเทียบกับหลักการในเร่ืองดังกลาวน้ีตามพระราชบัญญตัคิาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว จะเห็นไดวา ตางก็มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
หรือมีการกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนเดียวกัน แตสิ่งที่
แตกตางกนันัน้ไมไดอยูทีต่วับทกฎหมาย แตขึน้อยูกบั “ทีม่าและคณุภาพ” ของกรรมาธกิารมากกวา 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยกรรมาธิการของตางประเทศที่เจริญแลวนั้นจะเปนทีย่อมรับมากกวากรรมาธิการของประเทศไทย 
กลาวคือ กรรมาธิการบางทานอาจไมไดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี ่ยวของกับคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ แตเขามามีโอกาสในการทําหนาทีเ่ปนกรรมาธิการไดเพราะความใกลชิดสนิทสนม
กับฝายการเมือง หรืออาจเปนเพราะบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการไทยในอดีต
ทีผ่านมาประสบปญหาอันเนื่องมาจากความไมชัดเจนของขอบเขตอํานาจหนาทีข่องตน ประกอบกับ
โครงสรางปจจัยทางการเมืองของฝายบริหารทีม่ีอทิธิพลเหนือฝายนิติบัญญัติอยูมาก จึงสงผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีภาวะออนแอ และขาดระบบตรวจสอบ
ถวงดุลการใชอาํนาจของฝายบริหารตามความจําเปน 
 ดังนั้น พระราชบัญญัติคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แมเปนกฎหมายสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีอํานาจเขาถึง
ขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสอบสวนและตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
แตในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้อาจกลับกลายเปนปจจัยที่เอื้อใหการใชอํานาจออกคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธกิารกระทาํไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจจะกอใหเกดิผลกระทบทีต่ามมาหลายประการ 
ทัง้สทิธิเสรีภาพของบุคคล และหลักการขัดกันแหงผลประโยชน นอกจากนี้ยังพบวาการใชอํานาจ
ออกคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการยงัขาดการกลัน่กรองและตรวจสอบถวงดุลอยางเพียงพอ ดังนั้น 
สิ่งที่สําคญัที่จะทาํใหการบงัคบัใชพระราชบญัญัติฉบบันี้สมตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจาก
การสรางความรูความเขาใจในหลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมายแลว ควรจะตองมกีารดาํเนนิการ
ปรับปรงุแกไขในประเดน็เกี่ยวกบัท่ีมาและบทบาทอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมาธกิารในแตละคณะ
ใหมภีารกจิที่ชัดเจน และสอดคลองกบังานดานนติบิญัญตัขิองรฐัสภาตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญ
ในที่สุด. 
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คําคม

จุลนิติ๗๒

Even God cannot change the past.

แมแตพระเจาก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได.

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๓๐, วิทยากร  เชียงกูล)
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÅÑ¹μÒ ÍØμÁÐâÀ¤Ô¹
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยัว่ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ไดเคยมี

การเสนอในสมัยคณะรัฐมนตรี ชุดทีม่ีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เมือ่วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน  ๒๕๕๔ และประธานสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
โดยอยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ แตโดยที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนเหตุทําใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาว 

   ตอมาภายหลังการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรอนัเปนการเลอืกตั้งท่ัวไป คณะรฐัมนตรี
ชุดใหมมิไดรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกจึงเปนเหตุให
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงเปนอันตกไป

   อยางไรก็ดี ภายหลังการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผานมานั้น คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีการประชุม
เม่ือวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อพจิารณารางพระราชบญัญตัท่ีิเหน็สมควรใหมกีารเรงรดัการพจิารณา
เพื่อใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตามที่ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ โดยที่ประชุมได
พจิารณาเหน็ชอบใหเสนอรางพระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามสิ่งย่ัวยุพฤตกิรรมอันตราย พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพจิารณาแลว ตามที่กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษยเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

รางพระราชบัญญั  ติปองกันและ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย พ.ศ. .... 
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รางพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 

จุลนิติ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบ

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย

เหตุผล
  เนื่องจากกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวกับวัตถุลามกในปจจุบันไมสามารถบังคับใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งไมมีกฎหมายกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับวัตถุลามก เชน สื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
ซึ่งพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กําหนดใหรัฐภาคีตองบัญญัติใหเปนความผิด
อาญาและมมีาตรการปองกนัและปราบปรามทีเ่หมาะสมไวดวย และประเทศไทยไดเปนภาคีของพิธีสาร
ดังกลาว ประกอบกับยังมีสื่อที่สงเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีรายแรงอ่ืน ๆ เชน การใช
ยาเสพติด การฆาตัวตาย หรือการกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ซึ่งตองปราบปรามไปพรอมกันดวย
ดังนั้น เพื่อใหการปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
   ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
    “สิง่ยัว่ยพุฤตกิรรมอนัตราย” หมายความวา เอกสาร ภาพ สิง่พมิพ รปูรอย เครือ่งหมาย 

รูปถาย ภาพยนตร เสียงหรือถอยคํา ขอความ ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่กระตุน สงเสริม หรือยั่วยุ 
โดยประการที่นาจะกอใหเกิด

    (๑) การกระทําวิปริตทางเพศ
    (๒) ความสัมพันธหรือการกระทําทางเพศกับเด็ก
    (๓) การกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
    (๔) การฆาตัวตายของเด็กหรือเปนหมูคณะ
    (๕) การใชยาเสพติด หรือ
    (๖) การกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฆาผูอื่น หรือ

ทาํรายรางกายโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย
    “การกระทําวิปริตทางเพศ” หมายความวา ความสัมพันธหรือการกระทําทางเพศ

ในลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
    (๑) ระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นองรวมแต

บิดาหรือมารดาเดียวกัน
    (๒) โดยใชความรุนแรงถึงขนาดท่ีนาจะเปนอนัตรายตอรางกาย หรอืโดยใชอปุกรณหรอื

เครื่องมือที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือชีวิต
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    (๓) โดยการบังคับขูเข็ญหรือขมขืนใจ
    (๔) ระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และรวมถึงการรวมประเวณีหมูดวย
    (๕) โดยการชําเราสัตวหรือชําเราศพ
    “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และใหหมายความรวมถึง

ตัวแสดงในส่ิงย่ัวยุพฤตกิรรมอันตรายที่มีเน้ือหาหรอืลกัษณะทาํใหเขาใจไดวาเปนบคุคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณดวย

    “การฆาตัวตาย” หมายความรวมถึง การแสดงออกซึ่งความตองการที่จะฆาตัวตาย 
การแสดงขั้นตอนในการฆาตัวตาย หรือการลอกเลียนแบบการฆาตัวตายดวย

    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามสิ่งยัว่ยุ
พฤติกรรมอันตราย

    “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามสิง่ย่ัวยุพฤติกรรมอนัตราย
    “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
    “รฐัมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรผีูรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
   ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
      ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย รฐัมนตรวีาการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

   ๓) พระราชบัญญติันีไ้มกระทบกระเทือนถึงอาํนาจหนาทีข่องสวนราชการหรือเจาหนาที่
ของสวนราชการใดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่น

    ในกรณีมีปญหาเกี ่ยวกับการปฏิบัติการตามอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที ่และของสวนราชการหรือเจาหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจเกี่ยวกับสิ่งยัว่ยุ
พฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่น ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย โดยใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงานไวดวย (รางมาตรา ๔) 

  ๔) คณะกรรมการ (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๓)
    ๔.๑) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” เรียกโดยยอวา “ป.ป.อ.” ประกอบดวย 
       (๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ

   (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ 
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       (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 

       (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยแตงตั้ง จํานวน ๕ คน โดยตองแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานจิตวิทยา จิตเวช เด็กและเยาวชน สื่อสารมวลชน และสังคมวิทยา ดานละ ๑ คน 
ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวา ๒ คน

       ใหผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพิทกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสงูอายุ เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแตงตัง้ขาราชการในสํานกังานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการก็ได
(รางมาตรา ๖) 

    ๔.๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
       (๑) กําหนดแผนงานและมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้
       (๒) วางโครงการและดาํเนนิการ ตลอดจนสัง่ใหสวนราชการทีเ่กีย่วของดําเนนิการ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
       (๓) เรงรัดและประสานงานการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาที่

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
       (๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
       (๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในสถานประกอบการหรือสถานที่
อื่นใด และกําหนดใหสถานที่ซึ่งใชในการประกอบธุรกิจใดๆ เปนสถานประกอบการที่อยูภายใต
บังคับของมาตรการดังกลาว

       (๖) วางหลักเกณฑการแตงตัง้พนักงานเจาหนาทีเ่พือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิี้
       (๗) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประชาชนมีสวนรวม

ในการปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
       (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)  
    ๔.๓) การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม 
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ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

       การวินิจฉัยชี ้ขาดของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่ง โดยในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๑๑) 

    ๔.๔) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ ่งอยางใดตามที ่คณะกรรมการมอบหมายการประชุมคณะอนุกรรมการ
ใหนําขอ ๔.๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๒) 

    ๔.๕) ใหสํานักงานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทัิกษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

       (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
       (๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏบิตังิานปองกันและปราบปราม

สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
       (๓) ประสานงาน ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม

สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
       (๔) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดาน

การปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
       (๕) ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธตอตานสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
       (๖) สนับสนุนขอมูล ขาวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
       (๗) ปฏบัิตริาชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรอืตามที่กฎหมายกาํหนด

(รางมาตรา ๑๓) 
  ๕) พนักงานเจาหนาที่ (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๔ ถึงรางมาตรา ๑๗)
    ๕.๑) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
       เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้ ใหพนักงานเจาหนาที่

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
       (๑)  เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควร

สงสัยตามสมควรวามีสิ่งยัว่ยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได

       (๒) คนบคุคลหรือยานพาหนะทีม่ีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีสิง่ยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือที่
อาจใชเปนพยานหลักฐานได
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       (๓) ยึดหรืออายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

       การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัด
ที่มีเขตอํานาจเหนือทองท่ีที่ทําการคนหรือศาลอาญาเพ่ือขอออกหมายคน เวนแตมีเหตุอันควร
เชือ่วาหากเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได สิง่ยัว่ยพุฤตกิรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานท่ีเกีย่วของกบั
การกระทําความผิดจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ทั้งนี้ ตองบนัทกึ
รายละเอียดและผลการดําเนินการ และรายงานตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาภายใน 
๒๔ ชัว่โมงนบัแตเวลาลงมอืดําเนินการ ในกรณทีีศ่าลน้ันเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเปนไปตาม
กฎหมาย ศาลจะสั่งระงับหรือเพิกถอนการดําเนินการนั้นก็ได

   พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ในการใชอํานาจ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) โดยไมมีหมายคนหรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

   ในกรณทีีเ่ปนการเขาคนในเวลากลางคนื พนกังานเจาหนาทีผู่เปนหวัหนาในการคน
ตองเปนขาราชการตําแหนงใดหรือระดับใดใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ

       ในการปฏบิตัหินาทีต่ามวรรคหนึง่ ใหพนักงานเจาหนาทีแ่สดงบตัรประจาํตวัตอบคุคล
ทีเ่กีย่วของ บตัรประจาํตวัใหเปนไปตามแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
(รางมาตรา ๑๔) 

    ๕.๒)  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได
จนกวาพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีถึงที่สุด แลวแตกรณี (รางมาตรา ๑๕)  

    ๕.๓)  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาจะมีขอมูลที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) หรือมีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายอยู ในพัสดุภัณฑ จดหมาย 
ตูไปรษณียภัณฑ ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อ
การเขาถึง ตรวจสอบ และทําสําเนาขอมูลหรือวัตถุดังกลาวได และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ได
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการตอศาลโดยเร็ว (รางมาตรา ๑๖)  

    ๕.๔) ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา (รางมาตรา ๑๗)  

  ๖) ความผิดและบทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๑๘ ถึงรางมาตรา ๒๙)
    ๖.๑) ผูใดทํา ผลิต หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เพื่อการ

แจกจาย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพรแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป 
หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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   ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยมีเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๑๕ ป
หรอืมีลักษณะที่ทําใหเขาใจไดวาเปนเดก็ซึ่งมีอายตุํ่ากวา ๑๕ ป เปนตวัแสดงปรากฏอยูในสิ่งย่ัวยุพฤตกิรรม
อันตรายในลักษณะที่เปนผูกระทําหรอืถูกกระทําตามกรณีตาง ๆ ในความหมายของสิ่งยัว่ยุพฤติกรรม
อันตรายที่กาํหนดไวในขอ ๑) ผูกระทาํตองระวางโทษจําคกุตั้งแต ๓ ป ถงึ ๗ ป หรอืปรบัตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   ถาการกระทาํตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง เปนการกระทาํเพื่อความประสงคแหง
การคา หรือโดยการคา ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง

           อยางไรก็ตาม ถาการกระทําตามมาตรานี้เปนไปเพื่อการศึกษา การแพทย
หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมถึงการกระทําทีจํ่าเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ไมถือวา
เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๘) 

    ๖.๒) ผูใดแจกจาย แสดงอวด หรือเผยแพรสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ตองระวางโทษ
เชนเดยีวกบัผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสอง แลวแตกรณี 

   ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยมีความประสงคเพื่อการคา 
ผูกระทําตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) วรรคสาม

       ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ทีป่ระชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
อีกกึ่งหนึ่ง

   ถาการกระทําตามวรรคหนึง่หรือวรรคสองเปนการกระทําตอเด็กหรือใชใหเด็ก
เปนผูกระทําความผิด ผูกระทําตองระวางโทษเปน ๒ เทา ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
(รางมาตรา ๑๙) 

    ๖.๓)  ถาผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) เปนผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๒) ดวย 
ใหลงโทษตามขอ ๖.๒) แตกระทงเดียว  (รางมาตรา ๒๐)  

    ๖.๔)  ผูใดสมคบกันตั้งแต ๒ คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือ
ขอ ๖.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

       ถาผูทีส่มคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่
ไดสมคบกัน ผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทง
หนึ่งดวย

   ในกรณท่ีีความผดิไดกระทําถงึขั้นลงมอืกระทําความผดิ แตเน่ืองจากการเขาขดัขวาง
ของผู สมคบทําใหการกระทํานัน้กระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั ้น
ไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง

   ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอ
พนักงานเจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษ
ผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได (รางมาตรา ๒๑) 
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    ๖.๕)  ผูใหบริการตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ผูใดรูวามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน และมิไดจัดการ
ถอนหรือกําจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอรนั้นในทันที ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๒๒) 

    ๖.๖) นติบิคุคลใดกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรอืขอ ๖.๒) ตองระวางโทษปรับตัง้แต 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นเกิดจากความรู เห็น
ยินยอม การสั่งการหรือไมสั่งการ การกระทําหรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย (รางมาตรา ๒๓)

    ๖.๗) ผูใดกระทาํความผดิตามขอ ๖.๑) หรอืขอ ๖.๒) แมจะกระทาํนอกราชอาณาจกัร
ผูนั้นตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา

       (๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทาํความผิดคนใดคนหนึง่เปนคนไทยหรอืมี
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย

       (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือเปนความผิดที่รัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย หรือ

       (๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทําน้ันเปนความผิดตาม
กฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูกระทําความผิดนั้นมาปรากฏตัวอยู
ในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน

      ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(รางมาตรา ๒๔) 

    ๖.๘) ถาการกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) ไดกระทําในโรงแรม 
โรงภาพยนตร หรือสถานบริการตามกฎหมายวาดวยการน้ัน และปรากฏหลักฐานวาผูไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการดังกลาวรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดน้ัน ใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายน้ัน ๆ  มอีาํนาจพจิารณาเพิกถอนหรือพกัใชใบอนุญาต หรอืมคีาํสัง่อืน่ใดตามกฎหมายดังกลาวได
แลวแตกรณี

      ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แจงพนักงานเจาหนาที่ผูมีอาํนาจ
หนาทีต่ามกฎหมายน้ัน ๆ เปนผูดาํเนนิการเพกิถอนหรอืพกัใชใบอนญุาต หรอืมคีาํสัง่อืน่ใดตามกฎหมาย
ดังกลาว (รางมาตรา ๒๕) 

    ๖.๙) บรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตาม
ขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒)  รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นซ่ึงผู กระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือ
ขอ ๖.๒) ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยไดกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
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ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมคีวามประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
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

ไมวาจะมีคําขอใหริบหรือจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม เวนแตเงินหรือทรัพยสินอื่นดังกลาว
เปนเงินหรือทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด (รางมาตรา ๒๖) 

   ๖.๑๐) บรรดาเงินคาปรับและเงินทีร่ิบตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหตกเปนของกองทุน
คุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กรอยละ ๖๐ และตกเปนของกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมรอยละ ๔๐ 

       นอกจากโทษที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี ้ถาเปนกรณีทีม่ีผูนําจับ
ผูกระทําความผิด ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายเงินสินบนแกผู นําจับ และใหศาล
สัง่ไวในคําพิพากษาใหผูกระทําความผิดใชเงินสินบนแกผู นําจับกึ ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับ
อีกโสดหนึ่งดวย ถาผูกระทําความผดิไมชาํระเงนิสนิบนดงักลาว ใหจายจากเงนิคาปรบัท่ีไดชาํระตอศาล 
โดยในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กัน

       อน่ึง การจายเงนิสนิบนนาํจบันั้น จะจายไดเมื่อคดถีงึท่ีสดุแลว (รางมาตรา ๒๗) 
   ๖.๑๑) ภายใตบังคับขอ ๖.๑๐) ทรัพยสินทีศ่าลพิพากษาหรือสั่งใหริบตามขอ ๖.๙) 

ใหตกเปนของแผนดิน แตบรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายใหทําลายเสียทั้งสิ้น (รางมาตรา ๒๘) 
   ๖.๑๒) ใหถือวาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ เปนความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รางมาตรา ๒๙)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗

คําคม

จุลนิติ๘๒

A man who fears suffering 

is already suffering from what he fears.

คนที่กลัวความทุกขยาก
คือคนที่ตองทุกขยาก

จากความกลัวของตนไปเรียบรอยแลว.

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๙๑, วิทยากร  เชียงกูล)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๓จุลนิติ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งปรากฏในคําปรารภ
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหติลาธิเบศรรามาธบิด ี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศวา

โดยทีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งประกอบดวยคณะทหารและตํารวจ
ไดนาํความกราบบังคมทูลวา ตามทีไ่ดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนลุกลาม
ไปสูแทบทุกภูมภิาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเปนฝายตาง ๆ  ขาดความสามคัคี
และมีทัศนคตไิมเปนมิตรตอกนั บางครั้งเกดิความรนุแรง ใชกําลงัและอาวธุสงคราม
เขาทํารายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน
ไมเปนปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบ
ตอการใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช
กฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤติการณรายแรงที่ไมเคยปรากฏมากอน แมรัฐ
จะแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตาง ๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎร
และจดัใหมีการเลอืกตั้งท่ัวไป และฝายท่ีไมไดเปนคูกรณี เชน องคกรธรุกจิ ภาคเอกชน 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ไดพยายามประสาน
ใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตก็ไมเปนผลสําเร็จ กลับจะเกิดขอขัดแยงใหม
ในทางกฎหมายและการเมอืง เปนวงัวนแหงปญหาไมรูจักจบสิ้น ในขณะท่ีความขดัแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไป และมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจล

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

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๑
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘๔ จุลนิติ

ไดทุกขณะซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชน
ผูสุจรติ กระทบตอการทาํมาหากนิและภาวะหน้ีสนิของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือ
ในอํานาจรัฐ และความเชื ่อมั ่นของนักลงทุนต างชาติ ทัง้ย ังเป ดช องให มี
การกออาชญากรรมและความไมสงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคง
ของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในที ่สุด คณะรักษาความสงบแหงชาติ
จงึจาํเปนตองเขายึดและควบคมุอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ส้ินสุดลง ยกเวนความในหมวด ๒ พระมหากษัตรยิ โดยไดกําหนดแนวทางการแกปญหา
ไวสามระยะคอื ระยะเฉพาะหนา เปนการใชอํานาจสกัดการใชกําลงัและการนําอาวธุ
มาใชคุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ทีส่ะสมมากวาหกเดือนใหคลี่คลายลง เพื่อเตรียมเขาสู
ระยะที ่สองซึ ่งจะจัดใหม ีรัฐธรรมนูญฉบับชั ่วคราว จัดตั ้งสภาขึ ้นทําหนาที ่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณ
อันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย ความรูรักสามัคคี และ
ความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมาย
ทีจ่ําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ เพื่อใหมีการปฏริปู
ในดานการเมอืงและดานอ่ืน ๆ และใหมกีารยกรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีวางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม กอนจะสงมอบ
ภารกิจเหลานีแ้กผูแทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลทีจ่ะเขามาบริหารราชการ
แผนดินในระยะตอไป ในการดําเนินการดังกลาวนี้จะใหความสําคัญแกหลักการ
พื้นฐานยิ่งกวาวิธีการในระบอบประชาธปิไตยเพยีงประการเดยีว จงึจาํเปนตองใชเวลา
สรางบรรยากาศแหงความสงบเรียบรอยและปรองดอง เพื่อนําความสุขทีสู่ญหาย
ไปนานกลับคนืสูประชาชน และปฏริปูกฎเกณฑบางเรื่องท่ีเคยเปนชนวนความขดัแยง 
ไมชัดเจน ไรทางออกในยามวกิฤต ิขาดประสทิธภิาพหรอืไมเปนธรรม ใหสอดคลอง
กบัสภาพปญหาและความตองการของชนในชาต ิซึ่งควรใชเวลาไมยาวนานหากเทยีบ
กับเวลาที่จะตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนถาปลอยใหสถานการณผันแปรไป
ตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติ
ตอไปน้ีเปนรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) จนกวาจะไดประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่จะจัดทําขึ้นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ตอไป

83-102-MAC6.indd  84 27/9/14  10:42

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๕จุลนิติ

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) รูปแบบของรัฐและการปกครอง (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓)

รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะ
แบงแยกมิได โดยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข กําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

นอกจากน้ี รฐัธรรมนูญยังไดกําหนดใหบทบญัญตัขิองหมวด ๒ พระมหากษตัรยิ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงมีผลใชบังคับ
อยูตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบบัท่ี ๑๑/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ยังคงใชบงัคบัตอไปเปนสวนหน่ึงของรฐัธรรมนูญน้ี และภายใต
บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกลาวอางถึงรัฐสภาหรือประธาน
รัฐสภาใหหมายถึงสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี

๒) สิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๔) 
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ ศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที ่ประเทศไทยมีอยูแลว 
ยอมไดรับการคุ มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๓) สภานิติบัญญัติแหงชาติ
รฐัธรรมนญูไดกาํหนดหลกัการเกี่ยวกบั “สภานติบิญัญตัแิหงชาต”ิ ไวดงัน้ี
๓.๑) องคประกอบและการทําหนาที ่ของสภานิติบัญญัติแหงชา ติ 

(มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๗)
    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวย 

สมาชิกจํานวนไมเกนิ ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งจากผูมสีญัชาตไิทย
โดยการเกิดและมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวาย
คําแนะนํา โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา ซึ่งการถวายคําแนะนําเพื่อทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ใหคาํนึงถงึความรูความสามารถ ความหลากหลายของบคุคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นทีจ่ะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘๖ จุลนิติ

๓.๒) ลักษณะตองหามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๘)
    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตองไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
    (๑) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายใน

ระยะเวลา ๓ ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
    (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    (๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
    (๔) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
    (๕) เคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั 

หรอืรฐัวิสาหกจิ เพราะทจุรติตอหนาท่ีหรอืถอืวากระทําการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ
    (๖) เคยตองคาํพพิากษาใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
    (๗) อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเคย

ถูกถอดถอนจากตําแหนง
    (๘) เคยตองคาํพพิากษาถงึท่ีสดุวากระทาํความผดิตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเปนเจามือหรือ
เจาสํานัก

    (๙) เคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภาปฏริปู
แหงชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได

๓.๓) การสิ้นสดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติิบญัญัติแหงชาติ (มาตรา ๙)
    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติสิ้นสุดลง เมื่อ
     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคณุสมบตัติามขอ ๓.๑) หรอืมลีกัษณะตองหามตามขอ ๓.๒)
     (๔) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจาก

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูนั้นไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๑๒

     (๕) ไมแสดงตนเพื ่อลงมติในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เกินจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุม
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๗จุลนิติ

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการสิ้นสดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย กลาวคือ 
หากสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตผิูใดกระทาํการอนัเปนการเสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิ
ของการเปนสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิหรอืมพีฤตกิารณอนัเปนการขดัขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจากสมาชิกภาพ โดยมติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด (มาตรา ๑๒) 

๓.๔) การแตงตั้งประธานส ภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๐) 

    พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปน
ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตคินหนึ่ง และเปนรองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
จํานวนไมเกิน ๒ คน ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาตลิงนามรบัสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๓.๕) องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓)
    ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตติองมสีมาชกิมาประชมุไมนอย

กวากึ่งหนึง่ของจาํนวนสมาชกิทั้งหมด จงึจะเปนองคประชมุ (มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่)
    โดยใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตมิอีาํนาจตราขอบงัคบัเกี่ยวกบัการเลอืก

และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม 
การรกัษาระเบยีบและความเรยีบรอย และกจิการอ่ืน เพื่อดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที่ 
(มาตรา ๑๓ วรรคสอง)

 ๓.๖) การตราพระราชบญัญตัแิละพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
(มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๕)

    พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย

    (๑) สมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน 
หรือ

    (๒) คณะรัฐมนตรี หรือ
    (๓) สภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๙.๕) (๑) 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘๘ จุลนิติ

    แตหากเปนรางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการเงนิ๑ น้ันจะเสนอไดกแ็ต
โดยคณะรัฐมนตรี และในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที ่เสนอตอ
สภานติิบญัญติัแหงชาตเิปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืไม ใหประธาน
สภานิติบญัญติัแหงชาตเิปนผูวนิจิฉัย ทัง้นี้ รางพระราชบญัญตัท่ีิเสนอโดยสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไป
พิจารณากอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได

    การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหกระทําไดโดย
วิธีการทีบ่ญัญตัิไวในขอนี้ เชนเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ แตการเสนอ
รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู ใหกระทําโดยคณะรฐัมนตรหีรอืผูรกัษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๑๔)

    โดยรางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ที่ไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบงัคับเปนกฎหมายได

    รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใด พระมหากษตัรยิไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานติิบญัญตัิ
แหงชาต ิหรือเม่ือพน ๙๐ วันแลวมไิดพระราชทานคืนมา สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ใหม ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูแลว ใหนายกรฐัมนตรนีาํรางพระราชบญัญตัิ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมือ่พระมหากษัตริย มิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายใน ๓๐ วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูน้ัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบงัคบัเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว (มาตรา ๑๕)

๓.๗) การตั้งกระทูถามรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖)
    ในท่ีประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคนมสีทิธิตั้งกระทูถาม

รัฐมนตรีในเรื ่องใดอันเกี ่ยวกับงานในหนาทีไ่ด  แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะ

๑ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง 
แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๙จุลนิติ

ไมตอบเมือ่เห็นวาเรือ่งนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกีย่วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทีต่องหามตามขอบังคับ 
ในกรณีนีส้ภานิติบัญญัติแหงชาติจะตราขอบังคับกําหนดองคประชุมใหแตกตาง
จากที่บัญญัติไวในขอ ๓.๕) ก็ได

    เม่ือมีปญหาสาํคญั สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตจํิานวนไมนอยกวา 
๑ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จะเขาชื่อเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายเพื่อซกัถาม
ขอเท็จจริงจากคณะรัฐมน ตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได

๓.๘) การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ (มาตรา ๑๗) 
    ในกรณีที ่มีปญหาสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ทีค่ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
นายกรฐัมนตรจีะแจงไปยังประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพ่ือใหมกีารเปดอภปิราย
ทั่วไปในที่ประชมุของสภานติิบญัญัติแหงชาติก็ได แตสภานิตบิญัญตัแิห งชาตจิะลงมติ
ในปญหาที่อภิปรายมิได

 ๓.๙) เอกสิทธิ ์และความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
(มาตรา ๑๘) 

    (ก) เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
      ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิผูใดจะกลาวถอยคาํ

ใด ๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน 
ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 
โดยเอกสทิธ์ิดงักลาว ใหคุมครองถงึกรรมาธกิารของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิผูพมิพ 
ผูโฆษณารายงานการประชมุตามคาํสัง่ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาตหิรอืคณะกรรมาธกิาร 
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด
ทีไ่ดรับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย แตไมคุมครองสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาตผิูกลาวถอยคาํในการประชมุท่ีมีการถายทอดทางวทิยุกระจายเสยีง
หรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําทีก่ลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติ และถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดอาญา หรือ
ละเมดิสิทธใินทางแพงตอบคุคลอื่นซึ่งมใิชรฐัมนตรหีรอืสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ

    (ข) ความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
      ในกรณท่ีีสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตถิกูควบคมุหรอืขงั ใหสั่ง

ปลอยเมื่อประธานสภานิติบัญญตัิแหงชาติรองขอ หรือในกร ณีถูกฟองในคดีอาญา 
ใหศาลพิจารณาคดีตอไปได เวนแตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ
ใหงดการพิจารณาคดี
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๔) คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๙) 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงแตงตัง้นายกรัฐมนตรี

ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวนไมเกิน ๓๕ คน
ตามทีน่ายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาทีบ่ริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉนัทของประชาชนในชาต ิโดยพระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ถวายคาํแนะนําตามมตขิองสภานิตบิญัญตัแิหงชาตท่ีิเสนอโดยคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
ทัง้นี ้การแตงตั้งนายกรฐัมนตรแีละการใหนายกรฐัมนตรพีนจากตาํแหนง ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และใหนาํเอก สทิธิ์ตามขอ ๓.๙) มาใชบงัคบัแกการชี้แจงแสดงความคดิเหน็
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม

คุณสมบติัและลกัษณะตองหามของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี(มาตรา ๒๐)
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 (๔) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลา ๓ ปกอน

วันที่ไดรับการแตงตั้งและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓.๒)
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
 (๖) ไมเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูพพิากษาหรอืตลุาการ อัยการ กรรมการ

การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

ความเปนรฐัมนตรขีอง นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรสีิ้นสดุลงเมื่อขาดคณุสมบตัิ
หรือมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีกรณีตามขอ ๓.๓) (๑) หรือ (๒)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๙๑จุลนิติ

๕) การตราพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑) 
เมือ่มีกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันทีจ่ะรักษา

ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกีย่วดวยภาษอีากรหรอืเงนิตราทีต่องพจิารณาโดยดวนและลบั พระมหากษตัรยิทรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ

 เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัต ิ
ใหพระราชกาํหนดน้ันมีผลใชบงัคบัเปนพระราชบญัญตัติอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทัง้นี้ ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางทีพ่ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแตพระราชกําหนดนั้นมีผล
เปนการแกไขเพิ ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที ่มีอยูกอนการแกไขเพิม่เติมหรือยกเลิกนัน้มผีลใชบังคับตอไป
ตั้งแตวันท่ีพระราชกาํหนดดงักลาวตกไป

การอนุมัติหรือไมอ นุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖) การตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๒) 
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขดัตอกฎหมาย พระราช อํานาจในการพระราชทานอภยัโทษ และพระราชอาํนาจ
ในการอื ่นตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๗) พระราชอํานาจในการทําหนงัสอืสญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบศึก และสญัญาอื่น 
(มาตรา ๒๓) 

พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสอืสญัญาสนัตภิาพ 
สัญญาสงบศกึ และสญัญาอื่นกบันานาประเทศหรอืกบัองคการระหวางประเทศ ทัง้นี้ 

(ก) หนงัสือสัญญาใดมีบทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ที่
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื ่อให
การเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือ

(ข) หนังสือสัญญาทีก่ระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง๒ ตองไดรบัความเหน็ชอบของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง
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 เม่ือมีปญหาวาหนังสอืสญัญาใดเปนกรณตีาม (๑) หรอื (๒) หรอืไม คณะรฐัมนตรี
จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจ ฉัยก็ได ทั้งนี้ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

๘) การพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการ (มาตรา ๒๖)
 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิใหเปนไปโดยยตุธิรรมตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย

๙) สภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๗) 
 รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับ “สภาปฏิรูปแหงชาติ” ไวดังนี้
๙.๑) กรอบการปฏิรปูในดานตาง ๆ  ของสภาปฏิรปูแหงชาติ (มาตรา ๒๗)
    เพื ่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งทีสุ่จริต
และเปนธรรม มีกลไกปองกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่มีประสทิธภิาพ 
ขจดัความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อการพฒันา
อยางยั่งยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รัฐธรรมนูญจึงได
กําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาทีศ่ึกษาและเสนอแนะเพือ่ใหเกิดการปฏิรูป
ในดานการเมอืง, การบรหิารราชการแผนดิน, กฎหมายและกระบวนการย ุติธรรม, 
การปกครองทองถิ่น, การศกึษา, เศรษฐกจิ, พลงังาน, สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม, 
สื่อสารมวลชน, สังคม และดานอื่น ๆ

 ๙.๒) องคประกอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๘) 
    กําหนดใหสภาปฏิรูปแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 

๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งจากผูมสีญัชาตไิทยโดยการเกดิและมอีายุ
ไมตํ่ากวา ๓๕ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา

    พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติเปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติคนหน่ึง และเปนรองประธานสภาปฏริปูแหงชาตไิมเกิน ๒ คน 
ตามมติของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั ้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 
และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ

๒ หนังสือสัญญาที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หมายถึง หนังสือสัญญา
เกี่ยวกบัการคาเสร ีเขตศลุกากรรวม หรอืการใหใชทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืทําใหประเทศตองสญูเสยีสทิธใินทรพัยากรธรรมชาตท้ัิงหมด
หรือบางสวน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ.
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 ๙.๓) ลักษณะตองหามของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๙)
    สมาชกิสภาปฏิรปูแหงชาติตองไมมีลกัษณะตองหามตามขอ ๓.๒) (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และใหนําความในขอ ๓.๓) เรื่องการสิ้นสดุสมาชกิภาพ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห งชาติมาใช บังคับแกการสิ ้นสุดสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาปฏริปูแหงชาตโิดยอนุโลม แตการวนิิจฉยัปญหาเกีย่วกบัการสิ้นสดุ
สมาชิกภาพของสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาตนิั้น ใหเปนอาํนาจของสภาปฏริปูแหงชาติ

๙.๔) การคัดเลอืกบคุคลท่ีสมควรไดรบัการแตงต้ังเปนสมาชกิสภาปฏริปู
แหงชาติ (มาตรา ๓๐)

    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคณะรักษาความสงบแหงชาติดําเนินการ
คดัเลอืกบคุคลที่สมควรไดรบัการแตงตั้งเปนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาตติามหลกัเกณฑ 
ดังตอไปนี้

    (๑) จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว
ในขอ ๙.๑) ดานละหนึ่งคณะ และใหมีคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด
แตละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น ๆ

    (๒) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
แตละดานจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรูและประสบการณเปนทีย่อมรับของบุคคล
ในดานนั้น ๆ

    (๓) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๙.๒) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓) และมีความรูความสามารถ
เปนทีป่ระจักษในแตละดาน แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองมิได

    (๔) การสรรหาบคุคลตาม (๓) ใหคาํนงึถงึความหลากหลายของบคุคล
จากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ 
และภาคอื่นท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏบิตัหินาท่ีของสภาปฏริปูแหงชาต ิการกระจาย
ตามจังหวัด โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผูดอยโอกาส

    (๕) ใหคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดประกอบดวยบุคคล
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา๓

    (๖) ใหคณะรกัษาความสงบแหงชาตคิดัเลอืกบคุคลที่เหน็สมควรไดรบั
การแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติจากบัญชีรายชื่อทีค่ณะกรรมการสรรหา
ตาม (๑) เสนอ ไมเกนิ ๒๕๐ คน โดยในจาํนวนนี้ใหคดัเลอืกจากบคุคลที่คณะกรรมการ
สรรหาประจําจังหวัดเสนอ จังหวัดละ ๑ คน 

๓ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.
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๙.๕) อํานาจหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๓๑) 
    (๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อ

การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามขอ ๙.๑) เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิและหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งหากสภาปฏริปูแหงชาติ
เหน็วากรณใีดจาํเปนตองตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ขึน้ใชบงัคับ ก็ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอ
สภานติิบญัญติัแหงชาติเพือ่พิจารณาตอไป สวนในกรณีทีเ่ปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ใหจัดทําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

    (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มี
การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก

    (๓) พจิารณาและใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูที่คณะกรรมาธกิาร
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น  

    ทัง้นี ้ใหนําความในขอ ๓.๕) เรื่ององคประชมุของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ
และขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนโุลม

๑๐) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๗)
รฐัธรรมนญูไดกาํหนดหลกัการเกี่ยวกับ “คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู” 

ไวดังนี้
๑๐.๑) องคประกอบของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู (มาตรา ๓๒)
     ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้ง
จากบุคคล ดังตอไปนี้

     (๑) ประธานกรรมาธกิารตามทีค่ณะรกัษาความสงบแหงชาตเิสนอ
     (๒) ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
     (๓) ผูซึง่สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษา

ความสงบแหงชาติเสนอฝายละ ๕ คน
     การแตงตั ้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม
สภาปฏิรูปแหงชาติเปนครั้งแรก แตในกรณีทีก่รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได โดยใหถอืวาคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญประกอบดวย
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กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเทาทีเ่หลืออยู แตใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
แตงตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่างตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด
ไวดังกลาวขางตนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนง

     ใหนําความในขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิก
สภานิตบัิญญัตแิหงชาต ิมาใชบงัคบัแกการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม

 ๑๐.๒) คุณสม บติัและลกัษณะตองหามของกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู 
(มาตรา ๓๓) 

     รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองมี
สัญชาติไทยโดยการเกดิ มอีายไุมต่ํากวา ๔๐ ปและไมมลีกัษณะตองหาม ดงัตอไปนี้

     (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เวนแตเปนผูดํารงตําแหนง
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ

     (๒) เปนหรอืเคยเปนสมาชกิหรอืดาํรงตาํแหนงใดในพรรคการเมอืง
ภายในระยะเวลา ๓ ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

     (๓) มีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓)
     (๔) เปนผูพิพากษาหรือตุลาการ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร

ตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
     นอกจากนี้เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย รัฐธรรมนูญ

ไดกําหนดหามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนงทางการเมือง
ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

๑๐.๓) ระ ยะเวลาในการจดัทํารางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔)

       ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏิรูปแหงชาตติามขอ ๙.๕) (๒) แลวเสนอตอสภาปฏริปูแหงชาตเิพื่อพจิารณา 
ซึ่งในการจดัทํารางรฐัธรรมนูญน้ัน รฐัธรรมนูญไดกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกราง
รฐัธรรมนญูนําความเหน็หรอืขอเสนอแนะของสภาปฏริปูแหงชาตติามขอ ๙.๕) (๒) 
ความเหน็ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิคณะรฐัมนตร ีและคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
และความเหน็ของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพจิารณาดวย

๑๐.๔) การจดัทาํรางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู
     รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอง

จัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๙๖ จุลนิติ

     (๑) การรบัรองความเปนราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอนัเดยีวจะแบงแยกมไิด
     (๒) การใหมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
     (๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกํากับ
และควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน

     (๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคย
ตองคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายวากระทาํการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 
หรือเคยกระทําการอันทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอยางเด็ดขาด

     (๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหเจาหนาทีข่องรัฐโดยเฉพาะ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที ่หรือ
ดําเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือชี ้นําโดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย

     (๖) กลไกที ่ม ีประสิทธิภาพในการสร างเสริมความเข มแข็ง
ของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในทุกภาคสวนและทุกระดับ

     (๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั ่งยืน และปองกัน
การบริหารราชการแผนดินที่มุ งสรางความนิยมทางการเมืองที ่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว

     (๘) กลไกที่มปีระสทิธิภาพในการใชจายเงนิของรฐัใหเปนไปอยางคุมคา 
และตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกับสถานะ
ทางการเงนิการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงนิ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

       (๙) กลไกที ่มีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหมีการทําลาย
หลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะไดวางไว

     (๑๐) กลไกที่จะผลกัดนัใหมีการปฏริปูเรื่องสาํคญัตาง ๆ  ใหสมบรูณ
ตอไป

     ใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญพจิารณาถงึความจําเปนและ
ความคุมคาทีต่องมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรทีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามรฐัธรรมนญู ในกรณท่ีีจําเปนตองม ีใหพจิารณามาตรการทีจ่ะใหการดําเนินงาน
ขององคกรดงักลาวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดวย 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๙๗จุลนิติ

 ๑๐.๕) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
และคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณา (มาตรา ๓๖)

     (ก) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณา
       ใหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเสนอรางรฐัธรรมนญู

ที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
จดัใหสภาปฏริปูแหงชาตปิระชมุกันเพื่อพจิารณาเสนอแนะ หรอืใหความเหน็ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
อาจยื่นขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา คําขอแกไข
เพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงชื่อ
รับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจาํนวนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาต ิและสมาชกิ
สภาปฏิรูปแหงชาติทีย่ืน่คําขอหรือทีใ่หคํารับรองคําขอของสมาชิกอืน่แลว จะยื่น
คําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได

      (ข) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติพิจารณา

       ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะรักษาความสงบแหงชาติจะเสนอความคิดเห็นหรือยืน่คําขอแกไขเพิ่มเติม
ตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางรัฐธรรมนูญ

 ๑๐.๖) ขั้นตอนการพิจารณาคําขอแกไขเพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติในชั้นคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๗)

     (๑) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไข
เพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่
ครบกําหนดยืน่คําขอแกไขเพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ในการนี ้
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่
เห็นสมควร

      (๒) เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ใหเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั ้นทั ้งฉบับ 
โดยสภาปฏรูิปแหงชาตติองมมีติภายใน ๑๕ วันนบัแตวันท่ีไดรบัรางรฐัธรรมนญู
จากคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้สภาปฏริปูแหงชาตจิะแกไขเพิ่มเตมิ
เนือ้ความของรางรัฐธรรมนูญนั้นมิได เวนแตเปนขอผิดพลาดทีม่ิใชสาระสําคัญ 
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๙๘ จุลนิติ

หรือเปนกรณีที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหสมบูรณขึ้น

      (๓) เมื่อสภาปฏิรปูแหงชาติมมีติเห็นชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนูญ
แลว ใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีส่ภาปฏิรูปแหงชาติมีมติ และเมื ่อทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได โดยให
ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

      (๔) ในกรณทีี่พระมหากษตัรยิไมทรงเหน็ชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญู
และพระราชทานคืนมา หรอืเมื่อพนกาํหนด ๙๐ วันแลว มไิดพระราชทานคนืมา 
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป (มาตรา ๓๗ วรรคสี่)

๑๐.๗) การสิ้นสดุลงของสภาปฏริปูแหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๘) 

     (๑) ในกรณทีี่สภาปฏริปูแหงชาตพิิจารณารางรฐัธรรมนญูไมแลว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือราง
รฐัธรรมนูญนัน้เปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รฐัธรรมนญูเปนอนัสิ้นสดุลง และใหมีการดาํเนินการเพื่อแตงตั้งสภาปฏริปูแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญชดุใหมขึ้น เพื่อดาํเนินการแทนตามอาํนาจ
หนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

     (๒) ในกรณทีี่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูยกรางรฐัธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วนันับแตวันทีไ่ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏรูิปแหงชาติตามขอ ๙.๕ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญเปนอนั
ส้ินสดุลง และใหดาํเนนิการแตงตั้งคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูขึ้นใหมภายใน 
๑๕ วนันับแตวนัท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญสิ้นสดุลง

     ทัง้นี ้ประธานสภาปฏริปูแหงชาต ิรองประธานสภาปฏริปูแหงชาต ิ
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ิ้นสุดลงตาม 
(๑) หรือ (๒) จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรปูแหงชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาต ิหรอืกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู แลวแตกรณี ชุดใหม
มิได และเมื ่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและ
คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูยงัคงปฏบิติัหนาที่ตอไป เพ่ือประโยชนในการ
จัดใหมีรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จําเปน ในการนี ้
สภาปฏิรูปแหงชาติอาจแตงตั ้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณารางกฎหมาย
ทีจ่ําเปนก็ได แตเมือ่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหมแลว การปฏิบัติหนาที่ของ
สภาปฏิรปูแหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญ
ที่ประกาศใชน ั้น (มาตรา ๓๙)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๙๙จุลนิติ

๑๑) คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
 รฐัธรรมนูญไดกําหนดหลกัการเก่ียวกับ “คณะรกัษาความสงบแหงชาต”ิ ไว

ดังนี้
 (๑) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เปนคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป และมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที ่
หัวหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ  จะเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่ม เติม
ผูดาํรงตาํแหนงใดในคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ได แตในกรณีเพิ่มเติม
เมือ่รวมกันแลวตองไมเกิน ๑๕ คน และจะกําหนดใหหนวยงานใดทําหนาที่
เป นหนวยธุรการของคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ได ตามที เ่ห็นสมควร 
(มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

 (๒) ในกรณีท ีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นวาคณะรัฐมนตรี
ควรดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในขอ ๔) ในเรื่องใด ใหคณะรักษา
ความสงบแหงชาตแิจงใหคณะรฐัมนตรทีราบเพื่อดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 
และในกรณท่ีีเหน็สมควร หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตหิรอืนายกรฐัมนตร ี
อาจขอใหมกีารประชมุรวมกนัของคณะรกัษาความสงบแหงชาตแิละคณะรฐัมนตรี 
เพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสง บเรียบรอย
หรือความมั่นคงของชาต ิรวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใด
ก็ได (มาตรา ๔๒ วรรคสาม และวรรคสี่)

 (๓) ในระหวางที่ยังไมมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในกรณีทีม่ีกฎหมาย
บัญญัตใิหการดาํเนนิการเรื่องใดตองไดรบัความเหน็ชอบหรอืรบัทราบจากสภาผูแทน
ราษฎร วฒิุสภา หรอืรฐัสภา ใหเปนอํานาจของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ในการใหความเห็นชอบหรือรับทราบแทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 
(มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)

 (๔) กอนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาท ี่ ใหบรรดา
อํานาจหนาทีข่องนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาทีข่องหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (มาตรา ๔๓ วรรคสอง)

 (๕) ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปน
เพือ่ประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ การสงเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปราม
การกระทาํอันเปนการบอนทําลายความสงบเรยีบรอย หรอืความมั่นคงของชาต ิ
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้นภายใน
หรอืภายนอกราชอาณาจักร ใหหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตโิดยความเหน็ชอบ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐๐ จุลนิติ

ของคณะรกัษาความสงบแหงชาตมีิอาํนาจสั่งการ ระงบัยับย้ัง หรอืกระทาํการใด ๆ  ได 
ไมวาการกระทาํน้ันจะมผีลบงัคบัในทางนติบิญัญตั ิในทางบรหิาร หรอืในทางตลุาการ 
และใหถือวาคําสัง่หรือการกระทํา รวมทัง้การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่ง
หรอืการกระทําหรือการปฏบิตัท่ีิชอบดวยกฎหมายและรฐัธรรมนูญน้ี และเปนท่ีสดุ 
ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และนายกรฐัมนตรทีราบโดยเรว็ (มาตรา ๔๔)

๑๒) ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๕) 
 รัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไวดังนี้
ภายใตบังคบัมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญ ใหศาลรฐัธรรมนญู

มีอํานาจพจิารณาวนิจิฉัยปญหาวากฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนี้หรอืไม 
และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินและกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมืองกาํหนดใหเปนอํานาจของศาลรฐัธรรมนญู 
แตสําหรับผูตรวจการแผนดิน ใหมีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
เฉพาะเมือ่มีกรณีทีเ่ห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญนี ้ซึง่การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาว 
ใหเปนไปตามขอกาํหนดของศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั
ทีใ่ชบังคับอยูในวันกอนวันทีร่ัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เพียงเทาทีไ่มขัดหรือแยง
ตอความดังที่กลาวมาในขางตน หรือรัฐธรรมนูญนี้

๑๓) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๖) 
 ในกรณีที่เห็นเปนการจําเปนและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษา

ความสงบแหงชาต ิจะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทํา
เปนรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิเสนอตอสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพื่อใหความเหน็ชอบ 
โดยใหสภานติิบัญญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

 (๑) ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นมิได เวนแตคณะรัฐมนตรีและ
คณะรกัษาความสงบแหงชาตจิะเหน็ชอบดวย ซ่ึงมตใิหความเหน็ชอบตองมคีะแนน
เสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตท้ัิงหมดเทาท่ีมอียู

   เมือ่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ ่มเติมแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ ่มเติมขึ ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเพื่อ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๐๑จุลนิติ

พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 (๒) ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคื นมา 
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

๑๔) กรณีเรื่องอื่น ๆ
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดวางหลักเกณฑในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้
 (๑) เม่ือไมมบีทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแกกรณใีด ใหกระทําการนั้น

หรอืวนิิจฉัยกรณนีั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใด
เกิดขึ ้นในวงงานของสภานิต ิบัญญัติแห งชาติ รัฐธรรมนูญกําหนดให 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชีข้าด หรือเมื่อมีกรณีทีเ่กิดขึ้นนอกวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา 
หรือศาลปกครองสูงสุดจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได แตสําหรับศาล
ฎีกาและศาลปกครองสูงสุดใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีมติของทีป่ระชุมใหญศาลฎีกา
หรือทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๕)

(๒) ในกรณีทีม่ีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามในการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง มิใหนําบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้มาใช
บังคับแกผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ข าราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา 
(มาตรา ๔๑)

 (๓) บรรดาประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหรอืคาํสั่ง
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติทีไ่ดประกาศหรือสั ่งในระหวางวันที ่
๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันทีค่ณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตาม
รฐัธรรมนญูน้ี ไมวาประกาศหรอืสัง่ใหมีผลบงัคบัในทางรฐัธรรมนญู ในทางนติบิญัญตัิ 
ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือคําสั่งนั้น ไมวาจะกระทํากอนหรือหลังวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เปนประกาศหรอืคาํสั่งหรอืการปฏบิตัท่ีิชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรฐัธรรมนญู
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐๒ จุลนิติ

และเปนที ่สุด และใหประกาศหรือคําสั ่งดังกลาวที ่ยังมีผลใชบังคับอยู ในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แลวแตกรณี แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

     ในกรณีท ีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติได ม ีคําสั ่งให บุคคลใด
ดาํรงตาํแหนงหรอืพนจากตาํแหนงใดท่ีระบไุวในมาตรา ๒๔ ๔ กอนวนัท่ี ๒๒ กรกฎา คม 
๒๕๕๗ ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื ่อทรงแตงตั้งใหบุคคลนั้น
ดํารงตําแหนงนั้น หรือทรงใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนั้นดวย (มาตรา ๔๗)

 (๔) บรรดาการกระทําทัง้หลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุม
อาํนาจการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหนา
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําดงักลาวหรอืของผูซึง่ไดรบัมอบหมายจากหวัหนาหรอืคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ หรือของผู ซึ ่งได รับคําสั ่งจากผู ได รับมอบหมายจากหัวหนาหรือ
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิอันไดกระทําไปเพื่อการดงักลาวขางตนนั้น การกระทาํ
ดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปนการกระทําเพื่อใหมีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ 
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและ
การกระทาํอันเปนการบรหิารราชการอยางอื่น ไมวากระทาํในฐานะตวัการ ผูสนบัสนุน 
ผูใชใหกระทาํ หรอืผูถกูใชใหกระทาํ และไมวากระทาํในวนัท่ีกลาวน้ันหรอืกอนหรอื
หลังวันทีก่ลาวนัน้ หากการกระทํานัน้ผิดตอกฎหมาย ใหผูกระทําพนจากความผิด
และความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา ๔๘) 

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๔ บัญญัติวา
 “พระมหากษตัรยิทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรอืน ตาํแหนงปลดักระทรวง อธบิด ีและเทยีบเทาผูพพิากษา

และตลุาการ ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรตามรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และขาราชการฝายอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย”.
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¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภา      และประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพือ่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภา จํานวน ๖๖ คน ซึง่มีจํานวนไมนอย
กวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของท้ังสองสภา  และประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๔๖ คน ซึง่มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา รวม ๒ คํารอง เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวนิิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาแลวเหน็วา 
คํารองทั ้งสองมีประเด็นแหงคดีเปนเรื ่องเดียวกัน จึงมีคําสั ่งใหรวมพิจารณาและวินิจฉัยคดี 
เรือ่งพิจารณาที ่๖๗/๒๕๕๖ และเรื่องพิจารณาที ่๖๘/๒๕๕๖ ไปในคราวเดียวกัน โดยใหเรียก 
นายคาํนณู สทิธสิมาน สมาชกิรฐัสภา กบัคณะ รวม ๖๖ คน วา ผูรองที่ ๑ และใหเรยีก นายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชวีะ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร กบัคณะ รวม ๑๔๖ คน วา ผูรองที ่๒ โดยมขีอเทจ็จรงิสรปุไดดงันี้
    คํารองที่หน่ึง (เรื่องพจิารณาที่ ๖๗/๒๕๕๖) ผูรองที ่๑ เหน็วา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีหลักการ
และเนื้อหาสาระสาํคญัขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๗๐ สรปุไดดงันี้
    ๑. รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง บญัญตัหิลักการสาํคญัในการจายเงนิแผนดนิไววา
จะกระทําไดเฉพาะท่ีไดอนุญาตไวในกฎหมาย ๔ ลักษณะ กลาวคือ (๑) กฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย (๒) กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ (๓) กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือ 

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓-๔/๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง
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(๔) กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน รัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกฎหมายบัญญตั ิซึง่รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ และมาตรา ๑๖๘
ประกอบพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดบญัญตัถิงึรายละเอียดของรูปแบบ ขัน้ตอน
และวิธีการในการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไวเปนการเฉพาะ
ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางจากการตราพระราชบัญญัติทั่วไปหลายประการ โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง มีเจตนารมณใหความสําคัญ
แกการจัดทํา การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป ทั้งน้ี โดยมีความมุงหมายให
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตรวจสอบถึงสถานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมท้ังหมด
    รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มไิดมเีนือ้หาสาระสําคัญอยูแตเพยีงการกําหนดใหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเทาน้ัน หากแตยังไดมีการกําหนดใหมีการใชจายเงินแผนดินที่ไดรับมาจาก
การกูเงนิตามรางพระราชบญัญตัดิงักลาว ในการดําเนนิโครงการตาง ๆ  ตามยทุธศาสตรและแผนงาน
และภายในวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีทายรางพระราชบัญญัติ รวมท้ังการนําเงินท่ีไดรับมาจาก
การกูเงินดังกลาวไปใหกูตอแกหนวยงานของรัฐเพ่ือนําไปใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
และแผนงานตาง ๆ โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง ซึ่งมีลักษณะเปนการกําหนดใหมีการกูและนําเงินท่ีไดรับมาจากการกูเงิน
ไปใชจายควบคูกันไปอยางมีนัยสําคัญ และไมสามารถแบงแยกจากกันไดทั้งฉบับ ดังน้ัน เมื่อราง
พระราชบัญญัตินี้เปนเพียงรางพระราชบัญญัติทั่วไปที่มิไดมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติที่เปน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ รางพระราชบัญญัตินี้
จึงขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง 
    นอกจากน้ี รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขัดหรือแยงตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบ
ถึงภาระหน้ีและการกอหนี้ของรัฐ รวมทั้งเพดานเงินกู และการจายเงินที่ไดรับมาจากการกูเงิน
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในแตละปงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางมาตรา ๕) ไดแตประการใด แมวา
ตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ จะไดกําหนดไววาภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่กระทํา
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว ผลการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน
ในแตละยุทธศาสตรตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตก็เปนเพียงการเสนอเพื่อทราบเทานั้น
    ๒.  รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ บญัญตัวิา การใชจายเงนิรายไดของหนวยงานของรฐัใดทีไ่มตอง
นําสงเปนรายไดแผนดินตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด ๘ วาดวยการเงินการคลัง 
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และงบประมาณ ไดแก มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ ดังนั้น การจายเงิน
รายไดของหนวยงานของรัฐที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน จึงตองยึดถือและปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึ่ง อยางเครงครดั เม่ือพิจารณารางพระราชบญัญติัใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการ
พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ ไดกําหนดใหนําเงิน
ที่ไดจากการกูตามรางพระราชบญัญัตินี้ไปใชจายตามวตัถปุระสงคในการกูโดยไมตองนาํสงคลงัตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ดังนั้น เงินรายไดที่ไดจากการกู
ตามรางพระราชบัญญติัน้ี จึงมสีถานะเปนเงนิรายไดของหนวยงานของรฐัท่ีไมตองนาํสงเปนรายได
แผนดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ และเปนเงินแผนดินอยางหนึ่ง การที่
รางพระราชบัญญัตินีกํ้าหนดใหมีการใชจายเงินกูดังกลาวอันเปนการขัดหรือแยงตอมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึ่ง ยอมเปนการใชจายเงินที่ไมอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังที่ไดบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ หมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณ อันเปนการขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ ดวย
    ผูรองที ่๑ จงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงั
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความอันเปน
สาระสําคัญขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐
    ประธานรฐัสภาไดตรวจสอบลายมือชื่อแลวเหน็วา มีสมาชกิรฐัสภารวมกนัเขาชื่อเสนอคํารอง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของทั้งสองสภา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) จึงสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
    คํารองทีส่อง (เรือ่งพจิารณาที่ ๖๘/๒๕๕๖) ผูรองที ่๒ เหน็วา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มี
ขอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญหรอืตราขึ้นโดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญ สรปุไดดงันี้
    ๑.  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ดังน้ี
     (๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ของสภาผูแทนราษฎรในวาระทีส่อง 
เมือ่วันศุกรที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปรากฏวามกีารใชบัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนผู อืน่ 
โดยนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย ไดใชบัตร
แสดงตนแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูอื ่นประมาณสี่ถึงหาคน และใชบัตรลงมติเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูอืน่อีกประมาณสามถึงสี่คนจึงได
ตรวจสอบเหตุการณดังกลาวจากคลิปวีดิทัศน โดยวิธีการเทียบเสียงทีพู่ดในคลิปวีดิทัศนกับรายงาน
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึกรัฐสภา หนา ๑๐๖/๒ ถึงหนา ๑๐๗/๒ แลว พบวา ถอยคําท่ีพูดในคลิปวีดิทัศน
และขอความที่ปรากฏในหลักฐานทั้งสองตรงกันทุกประการ ดังนั้น การที่กระบวนการตรา
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รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่การพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ในวาระที่สอง มาตรา ๖ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งได
ลงคะแนนเสียงเกินกวาหนึง่คะแนน และลงคะแนนโดยละเมิดเอกสิทธิข์องสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูอื่นดวยน้ัน จึงมีผลใหการลงคะแนนดังกลาวตองตกเปนโมฆะ เพราะเปนการกระทําท่ีตองหาม
ชัดแจงโดยกฎหมายขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
    (๒)  รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามกระบวนการจัดทํางบประมาณ
รายจายของแผนดินตามรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากรางพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายท่ีมีสาระสําคัญ
เปนการใหอาํนาจคณะรัฐมนตรีจดัทาํงบประมาณรายจายของแผนดนิ ซึง่การจัดทาํงบประมาณรายจาย
ของแผนดนิใหทาํเปนพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. .... เทาน้ัน เวนแต
กรณีฉกุเฉินทีม่คีวามจําเปนเรงดวนอนัไมอาจหลีกเล่ียงได รฐัธรรมนูญบญัญตัใิหคณะรัฐมนตรีมอีาํนาจ
ตราพระราชกําหนดเฉพาะเพื่อการดังกลาวได แตการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีในลักษณะดังกลาวนี้
ตองถือเปนกรณียกเวนอยางย่ิง เนื่องจากกระทบตอหลักการแบงแยกอํานาจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น เม่ือรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญ
ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีจัดทํางบประมาณรายจายแผนดินโดยไมผานกระบวนการจัดทํา
งบประมาณตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว จึงตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
    ๒.  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มขีอความขัดหรอืแยงตอบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญ ดงัน้ี
    (๑)  รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๖๙ 
เนือ่งจากเงินกูตามรางมาตรา ๕ เปนการกูเพือ่นาํมาลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ ซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงการคลังอันเปนหนวยงานของรัฐ เงินกูดังกลาว
จึงเปนเงินแผนดิน การจายเงินจึงตองเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ กําหนดไว การท่ี
รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ และมาตรา ๖ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหนําเงินที่ได
จากการกูไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง การกําหนดหลักเกณฑในลักษณะดังกลาวยอมมีผล
เปนการอนุญาตใหจายเงินแผนดนิโดยอาศัยอาํนาจของรางพระราชบัญญัตนิีโ้ดยตรง จงึเปนการจาย
เงนิแผนดนิโดยกฎหมายอืน่นอกเหนอืไปจากกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  กฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
โดยมิใชกรณีจําเปนเรงดวน
    (๒) การท่ีรางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ กําหนดใหการกูเงินมีมูลคารวมกันไดสูงถึง
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๑๐๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

สองลานลานบาท และใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปน
โครงการลงทุนจํานวนมหาศาลและในกรอบระยะเวลายาวนานถึง ๗ ป โดยคณะรัฐมนตรีนําเสนอ
ใหรัฐสภาพิจารณาออกเปนพระราชบัญญัติเฉพาะตางหากจากกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
ประจาํป และรฐัสภาสามารถพจิารณาใหความเหน็ชอบไดเพยีงครัง้เดยีว และการท่ีรางพระราชบญัญตัิ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ ใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงิน ผลการดําเนินงานและการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงานในแตละยุทธศาสตรที ่ไดกระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวตอ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบเทานั้น ทําใหฝายบริหารมีอํานาจใชจายเงินแผนดินอยาง
อิสระและไมมีการตรวจสอบถวงดุลจากรัฐสภา นอกจากนี ้การกูเงินและการดําเนินโครงการตาม
รางพระราชบัญญัตินีย้ังมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดตอไป อันเปนการกาวลวงอํานาจฝายบริหาร
ดวยกนั ทาํใหคณะรฐัมนตรชุีดตอไปไมมอีสิระในการปฏเิสธโครงการเหลานี้หรอืเสนอโครงการพัฒนา
อืน่ไดอีก ดังนั้น รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เงินเพื ่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ....   มาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ จึงขดัหรอืแยงตอหลกัการแบงแยก
และดุลคานอํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
    (๓)  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
เนือ่งจากการนําเสนอยุทธศาสตรและแผนงานตามบัญชีทายรางพระราชบัญญัตินี ้ รวมทั้ง
การนําเสนอรายละเอียดโครงการในเอกสารประกอบไมมีรายละเอียดในการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม และไมมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานสุขภาพ 
รวมทั้งยังไมมีการดําเนินการใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ 
วรรคสอง บัญญัติไว ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังท่ีการดําเนินการโครงการ
ดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยตรง มีผลทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ และไมสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการ
ตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เง ินเพือ่การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ไดอยางถูกตองครบถวน
    ผูรองที ่๒ จงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงั
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงเปนอันตกไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
    ประธานสภาผูแทนราษฎรไดตรวจสอบลายมือชื่อแลวเห็นวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รวมกันเขาชื่อเสนอคํารองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของทั้ง
สองสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) จึงสงเรือ่งดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองท้ังสองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม 
    พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกท้ังสองสภา จํานวน ๖๖ คน
ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา และประธาน
สภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๔๖ คน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือไม กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๗)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทั้งสองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
    ประเด็นที่หนึ่ง รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา การแสดงตนและลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบัตร
อิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รายอ่ืน ตามท่ีปรากฎภาพในคลิปวีดิทัศน เมื่อตรวจสอบกับรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชดุที ่๒๔ ปที ่๓ ครัง้ที ่๑๑ (สมยัสามัญทัว่ไป) เปนพเิศษ วนัศกุรที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ซึง่เปนการประชุม
พิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... แลว ฟงไดวา คลิปวีดิทัศนดังกลาวเปนการประชุม
สภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ และมาตรา ๒๐ ตามท่ีผูรองท่ี ๒
กลาวอางจริง
    การกระทําของนายนริศร ทองธิราช นอกจากจะเปนการละเมิดหลักการพ้ืนฐาน
ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ แลว ยังขัดตอหลักความซ่ือสัตยสุจริตที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ไดปฏิญาณตนไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ทีใ่หสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทําให
การออกเสียงลงคะแนนของสภาผูแทนราษฎรในการประชุมพิจารณานั้นเปนการออกเสียงลงคะแนน
ทีไ่มสุจริต ไมเปนไปตามเจตนารมณทีแ่ทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวนการออกเสียง
ลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงถือวามติ
ของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนมติท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
อนัมีผลใหรางพระราชบัญญัตใิหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
    ประเด็นทีส่อง รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณ หรอืไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ หมวด ๘ วาดวยการเงินการคลังและงบประมาณ
ไดบัญญัติหลักเกณฑการใชจายเงินแผนดินไวในมาตรา ๑๖๙ และหลักเกณฑเกี่ยวกับกรอบวินัย
การเงินการคลังไวในมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม มีปญหาที่ตองพิจารณา
วินิจฉัยกอนวาเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้เปนเงินแผนดิน หรือไม
    เมือ่พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที ่เกี ่ยวของประกอบคําชี ้แจง
ของพยานแลวเห็นวา คําวา “เงินแผนดิน” ไมไดมีการกําหนดความหมายไวในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายใด แตเมือ่พิจารณาประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลซึ่งเปนผูมีประสบการณและ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัการเงนิ การคลงั และงบประมาณ ทัง้ ๔ ปาก ไดแก นางสาวประพรี อังกนินัทน 
นายพิสฐิ ล้ีอาธรรม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล และนางสาวสภุา ปยะจติต ิแลว เหน็วา เงินแผนดนิ 
ยอมหมายถงึ เงินของประชาชนทั้งชาต ิโดยหมายความรวมถงึบรรดาเงนิทั้งปวง ทรพัยสนิ สิทธ ิและ
ผลประโยชน ที่รัฐเปนเจาของหรืออยูในความครอบครองของรัฐ ไมวาจะเปนเงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรอืตามวตัถปุระสงคของหนวยงานรฐันั้น ๆ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้มีภาระตองชําระคืนทั้งเงินตนหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว
ในงบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น เงินกูตามรางพระราชบัญญัติใหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... จึงเปนเงินแผนดิน
    ประเดน็ที่ตองพจิารณาวนิจิฉัยตอไปมวีา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพือ่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ หรือไม
    รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง  บญัญตัใิหการจายเงนิแผนดนิจะกระทาํไดกเ็ฉพาะที่ได
อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวย
การโอนงบประมาณ หรอืกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั เวนแตในกรณจํีาเปนเรงดวนรฐับาลจะจายไปกอน
ก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณ
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รายจายเพือ่ชดใชเงนิคงคลงัในพระราชบญัญตัโิอนเงนิงบประมาณรายจาย พระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งน้ี ใหกําหนด
แหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย
   เม่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา “เงินที่ไดจาก
การกูเงินตามมาตรา ๕ ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกู โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั” มาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “ใหหนวยงาน
เจาของโครงการจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานทาย
พระราชบัญญัตินี้ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการและการจัดสรรเงินกู
เพื่อการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ หนวยงานเจาของโครงการตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายที่จําเปนตองดําเนินการกอนเริ่มโครงการใหครบถวนดวย” และวรรคสอง บัญญัติวา
“กอนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานเจาของโครงการโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงเจาสงักดั เสนอโครงการตอสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพรอมของโครงการ  กรอบวงเงินดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน” 
และมาตรา ๑๕ บัญญัติวา “เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู
เพื่อการดําเนินโครงการแลว ใหบริหารจัดการโครงการและจัดสรรเงินกูตามวงเงินที่อนุมัติตอไป ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด” เหน็วา การใชจายเงินกูตามรางพระราชบัญญตันิี้
ไมไดกระทําตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรอืกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เนือ่งจากรางพระราชบัญญตันิี้
บัญญัติใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารายละเอียด การดําเนินโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพือ่พจิารณาอนมุตักิารดาํเนนิโครงการและอนมุตักิารจดัสรรเงนิกูตามโครงการดงักลาว ซึง่เปนผล
ใหการจายเงินเพือ่ดาํเนนิโครงการตาง ๆ  ในแตละปงบประมาณไมไดผานการตรวจสอบของรัฐสภา
รวมทั้งไมมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินดังกลาวอยางชัดเจนดังเชนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ กรณีจงึเปนรางพระราชบัญญตัิ
ที่บัญญัติใหการจายเงินแผนดินกระทําไดโดยไมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง
บัญญตัิไว
    สําหรับประเด็นวารางพระราชบัญญัตินี้มีความจําเปนเรงดวนอันเปนขอยกเวนการใชจาย
เงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง หรือไม นั้น เมื่อพิจารณาคําชี้แจงของพยาน
บุคคลซึ่งเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัตินี้ชี้แจงไปในทํานองเดียวกันวา รางพระราชบัญญัติใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ....
มีวัตถุประสงคเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อนําไปดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และรองรับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ อันมีผลเปนการสราง
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

ความเชื่อมัน่ตอการลงทุนของภาคเอกชนวาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศไทย
จะสามารถดําเนินการสรางแลวเสร็จอยางแนนอน เนื่องจากการใชเงินในระบบงบประมาณปกติมี
ขอจํากัดหลายประการทําใหการดําเนินโครงการขาดความตอเนื่องและอาจทําใหโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงตามยุทธศาสตรของรางพระราชบัญญัตินี้ดําเนินการไมสําเร็จตามเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด จึงมีความจําเปนตองตรารางพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใชจายเงินนอกงบประมาณ
ดวยวิธีพิเศษ อยางไรก็ตาม ผูแทนคณะรัฐมนตรีตอบขอซักถามของศาลรัฐธรรมนูญยอมรับวา
ความจําเปนตองมีโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงตามรางพระราชบัญญัติน้ีไมใชกรณีฉุกเฉิน
ที ่มีความจําเปนเรงด วนอันมิอาจจะหลีกเลี ่ยงไดถึงขนาดที ่ต องตราพระราชกําหนดขึ ้น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ แตมีความจําเปนเรงดวนตอเศรษฐกิจในระดับหนึ่งที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามกระบวนการงบประมาณปกติไดเทานั้น
    เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงจากการไตสวนแลวเห็นวา การดําเนินการเพื่อพัฒนาโครงสราง
พืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพือ่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... สามารถดําเนินการ
โดยวิธีการอื ่น ๆ เชน วิธีการงบประมาณตามปกติโดยอาศัยวิธีการกูเงินตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๙ ทวิ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ หรือการใหเอกชนรวมลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการของพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน ซึง่วิธีการเหลานี้มีผลกระทบหรือ
มีความเสี ่ยงตอความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นนอยกวาการดําเนินการโดยหลักเกณฑของราง
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... เนือ่งจากโดยวิธีการงบประมาณตามปกติ รัฐสภาสามารถตรวจสอบ
การดําเนินโครงการของฝายบริหารไดอยางรัดกุมหรือโดยวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนก็เปนการ
ปองกันหรือลดผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้นต อความมั ่นคงทางการเง ินการคลังของประเทศได
ในระยะยาวอกีดวย ไมไดเปนขอจํากดัถงึขนาดท่ีจะทําใหไมสามารถดําเนนิการโครงการใด ๆ ไดเลย
    ถึงแมจะมีพยานบุคคลซึ่งสนับสนุนรางพระราชบัญญัตินี้ชี ้แจงวา รางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... ไมไดมีผลใหเกดิการทจุรติประพฤตมิชิอบโดยตรง แตเปนปญหาในทางปฏบิตัท่ีิตองไปดาํเนนิการ
ปองกันปราบปรามในการนํารางพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับในชั้นตอไป แตเมือ่พิจารณาแลวเห็นวา
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนปญหาที่สรางความเสียหายรายแรงแกประเทศชาติมาชานานแลว
และมีแตจะรุนแรง ขยายวงกวาง สลับซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งทีเ่ปนอุปสรรค
ขัดขวางการพฒันาประเทศไทยมาโดยตลอด ทําใหการดาํเนนิโครงการหลาย ๆ  โครงการของประเทศไทย 
ประชาชนและประเทศชาติไมไดรับประโยชนอยางเต็มทีจ่ากจํานวนเงินทีร่ัฐลงทุนไป แตกลับรั่วไหล
ไปสูบคุคลที่ทุจรติประพฤตมิิชอบที่คอยแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการทจุรติ
เชงินโยบายที่กระทําโดยผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืขาราชการระดบัสงู ซึ่งสรางความเสยีหายใหแก
ประเทศไทยอยางรนุแรง แมรฐัธรรมนูญจะไดพยายามสรางระบบการควบคมุตรวจสอบการใชอาํนาจรฐั
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๑๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

ไวหลายประการ ไมวาจะโดยการคานและถวงดลุอาํนาจระหวางรฐัสภากบัคณะรัฐมนตร ี การตรวจสอบ
การใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการใชจายเงินดังกลาว โดยองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน ที่ผานมารัฐธรรมนูญ
และบรรดากฎหมายตาง ๆ ไดกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบงบประมาณตามปกติก็ไดพยายามสราง
และพัฒนาหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมงวดรัดกุม แตก็ยังไม
สามารถจัดการกับปญหาการทุจริตไดดีเทาท่ีควร การท่ีรางพระราชบัญญัติน้ียกเวนระบบงบประมาณ
ตามปกติยิ่งเอ้ือใหเกิดชองทางการทุจริตเกิดขึ้นไดงาย หรือเสี่ยงที่จะทําใหเงินแผนดินรั่วไหลได
ประกอบกับเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้มีจํานวนมากถึงสองลานลานบาท ยิ่งมีความเส่ียง
ที่จะถูกบุคคลที่ทุจริตประพฤติมิชอบเขามาแสวงหาประโยชนมากตามไปดวย สุดทายจะยิ่งทําให
ประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรุนแรงและประชาชนสวนรวมไดประโยชนไมคุมคากับ
ความเส่ียงท่ีจะไดรับความเสียหายและการชําระคืนหน้ีเงินกูยอมหลีกเล่ียงไมไดที่จะมีผลกระทบ
ตองบประมาณรายจายของประเทศและภาระภาษีของประชาชนที่ตองเพิ่มขึ้นจากหนี้สาธารณะ
ที่รัฐบาลไดกอไว
    ดังนั้น เมื่อรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... อนุญาตใหจายเงินแผนดินโดยไมไดกระทําตามที่
อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
เก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง อีกทั้งมิใชกรณีจําเปนเรงดวน
รางพระราชบัญญัตินี้จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง
    ประเด็นทีต่องพิจารณาวินจิฉยัตอไปมีวา รางพระราชบัญญัตใิหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ หรือไม
    แมในขณะนีย้งัมไิดมกีารตรากฎหมายการเงนิการคลงัของรฐัดงักลาวเพือ่กาํหนดกรอบวนิยั
การเงินการคลังขึ้นใชบังคับ แตในปจจุบันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ใชบังคับอยูไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การใชจายและการควบคุมงบประมาณ 
และการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ดวยเหตุนี้
กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด ๘ จึงหมายความถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงิน
และทรัพยสิน การกอหนี้ ภาระทางการเงินของรัฐ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการ
จัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
และความเปนธรรมในสังคม
    การท่ีรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ บัญญัติใหนําเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

ไปใชจายตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และมาตรา ๑๘ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงิน ผลการ
ดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแตละยุทธศาสตรตอสภาผูแทนราษฎร
และวฒุสิภาเพือ่ทราบเทานัน้ ซึง่แตกตางจากทีพ่ระราชบัญญัตวิธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ซึง่เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินแผนดินบัญญัติไว ทําใหการควบคุมตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบกับรางพระราชบัญญัตินี้
ใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงินจาํนวนมากถงึสองลานลานบาท แตไมมคีวามชดัเจนในรายละเอยีด
ของแผนงานหรือโครงการท่ีจะใชจายเงินอันเก่ียวกับการวางแผนการเงิน การจัดหารายไดเพ่ือชดใชหน้ี
หรือการบริหารจัดการกํากับการใชจายเงิน อีกทั้งเปนการสรางภาระผูกพันทางการเงินแกประเทศ
เปนจํานวนมหาศาลและเปนระยะเวลายาวนาน โดยไมมีหลักประกันความเสี่ยงภัยทางการเงิน
การคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางเพยีงพอ การใชจายเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้
จึงมิไดดําเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญหมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง
และงบประมาณ รางพระราชบัญญัตินี้จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง

๓. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพือ่การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ 
พ.ศ. .... ตราขึน้โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ซึง่ขอความดังกลาวเปน
สาระสําคัญมีผลใหรางพระราชบัญญัตินี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม 
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คําคม

จุลนิติ๑๑๔

Reading maketh a full man ; conference a ready man ;

 and writing an exact man.

การอานทําใหคนเต็มคน ทําใหเปนคนที่ถึงพรอม
และการเขียนทําใหเปนคนที่สมบูรณแบบ.

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๑๐๔, วิทยากร  เชียงกูล)
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

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

บทนํา
 ปจจบัุนประเทศไทยไดประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศักราช 
๒๕๕๗ และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแตวันที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเปน
ระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดทําการยึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย ซึ่งการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครอง
ประเทศนั้น ยอมเปนการแสดงใหเหน็ถึงความจริงใจและความมุงมั่นของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในการเขามาแกไขปญหาวกิฤตขิองประเทศชาตแิละนําพาประเทศไทยกลบัคนืสูวิถทีางของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทีเ่หมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยเร็ว
ตอไป 
 สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี ้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเปรียบเทียบวาเสมือนเปนตนธารของแมนํ้า ๕ สาย ประกอบดวย
แมนํ้าสายแรก คือ “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” จะทําหนาที่ในดานนิติบัญญัติของประเทศในระหวาง
ที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา แมนํ้าสายที่สอง คือ “คณะรัฐมนตรี” มีอํานาจหนาที่
ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉนัทของประชาชนในชาต ิแมนํ้าสายท่ีสาม คอื “สภาปฏริปูแหงชาติ” มีอํานาจหนาท่ี
ศึกษาและเสนอแนะใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมตามที่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญไดจดัทาํขึ้น 
แมนํ้าสายที่สี ่คอื “คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู” มีอาํนาจหนาท่ีในการจดัทํารางรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ และแมนํ้าสายที่หา คือ “คณะรักษาความสงบแหงชาติ” 
มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะใหคณะรฐัมนตรดีาํเนนิการในเรื่องใด ๆ  ตามอาํนาจหนาท่ี และประชมุกบั

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรีเพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ความม่ันคงของชาติ ซึง่แมนํา้ทัง้ ๕ สายน้ีจะไหลมาบรรจบกันเปนแมนํา้สายปฏิรปูประเทศไทย ดวยการจัด
ใหมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป                   
 เมื่อพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ จะเหน็ไดวาการประกาศใชรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวนัน้มเีจตนารมณ เพือ่จดัต้ังสภาขึน้ทาํหนาที่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืน
สูสภาวะปกติ ฟนฟคูวามสงบเรียบรอย ความรูรกัสามคัค ีและความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ 
เพื่อใหมีการปฏิรูปในดานการเมืองและดานอื่น ๆ และใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม 
 ดังนัน้ เพือ่ใหทราบถงึกระบวนการ ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาในการจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คอลัมน คมความคิด 
เขม็ทศิรฐัธรรมนญู ฉบบันี ้จงึขอนาํเสนอเรือ่ง “กระบวนการ ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทาํ
รฐัธรรมนูญฉบับใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗” 
ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดมีการบัญญัติถึง
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวตามลําดับ ดังนี้

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
       รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๒ บญัญตัิ
ใหมกีารแตงต้ังคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูขึน้คณะหนึง่ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัที่
มกีารเรยีกประชมุสภาปฏริปูแหงชาตเิปนครัง้แรก เพือ่จดัทาํรางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยกรรมาธิการ
จํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้งจาก 
       (๑) ประธานกรรมาธิการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ    
       (๒) ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน 
       (๓) ผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
      (๔) ผูซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ จํานวน ๕ คน
      (๕) ผูซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
      ในกรณทีีก่รรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูพนจากตาํแหนงไมวาดวยเหตใุด ใหคณะกรรมาธกิาร
ยกรางรัฐธรรมนญูทีเ่หลืออยูปฏิบตัหินาทีต่อไปได โดยใหถอืวาคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญูประกอบ
ดวยกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเทาท่ีเหลอือยู แตใหประธานสภาปฏริปูแหงชาตแิตงตัง้กรรมาธกิาร
ยกรางรฐัธรรมนญูแทนตาํแหนงทีว่าง ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดไวดงักลาวขางตน ภายใน ๑๕ วนันบัแต
วันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๒. การเสนอความเหน็หรอืขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูของสภาปฏริปู
แหงชาติ 
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ (๒) 
และวรรคสาม บัญญัติใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก เพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

 ๓. การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
      รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๔ บญัญตัิ
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒)๑ โดยในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็นหรือขอเสนอแนะของสภาปฏิรูป
แหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และความเห็น
ของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย
      อยางไรกด็ ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ 
ไดบัญญตัใิหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูตองจดัทํารางรฐัธรรมนญูใหครอบคลมุเรื่องดงัตอไปน้ีดวย
      (๑)  การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
      (๒)  การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
      (๓)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้กลไกในการกํากับและควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน
      (๔)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคยตองคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ทีช่อบดวยกฎหมายวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให
การเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางเด็ดขาด
      (๕)  กลไกที่มีประสทิธิภาพที่ทําใหเจาหนาท่ีของรฐัโดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง
และพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือ
ชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
      (๖)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
 “ มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
      ฯลฯ    ฯลฯ   
 (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
      ฯลฯ    ฯลฯ 
 ใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตาม (๒) ตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน นบัแต
วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก
      ฯลฯ    ฯลฯ” 
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

      (๗)  กลไกทีม่ปีระสิทธิภาพในการปรบัโครงสรางและขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิและสงัคม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยม
ทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
      (๘)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุมคา และตอบสนอง
ตอประโยชนสวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกบัสถานะทางการเงนิการคลงัของประเทศ และกลไก
การตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
      (๙)  กลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการปองกนัมใิหมกีารทาํลายหลกัการสาํคญัทีร่ฐัธรรมนญูจะ
ไดวางไว
      (๑๐) กลไกที่จะผลักดันใหมีการปฏิรูปเรื่องสําคัญตาง ๆ ใหสมบูรณตอไป
       นอกจากน้ี ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปน และความคุมคา
ทีต่องมอีงคกรตามรัฐธรรมนญูหรอืองคกรทีก่อต้ังขึน้โดยอาศัยอาํนาจตามรฐัธรรมนูญ ในกรณทีีจ่าํเปน
ตองมี ใหพิจารณามาตรการท่ีจะใหการดําเนินงานขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย
      เม่ือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ บัญญัติใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญเสนอรางรัฐธรรมนูญที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติจัดใหสภาปฏิรูปแหงชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือใหความเห็น
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางรฐัธรรมนูญนัน้ โดยสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติอาจขอ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา
เสนอแนะหรือใหความเห็น ซึ่งคําขอแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิก
สภาปฏริปูแหงชาตลิงชือ่รบัรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจาํนวนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาต ิและสมาชกิ
สภาปฏรูิปแหงชาตทิีย่ืน่คาํขอหรอืทีใ่หคาํรบัรองคาํขอของสมาชกิอืน่แลว จะยืน่คาํขอหรอืรบัรองคาํขอ
ของสมาชิกอื่นอีกมิได นอกจากน้ียังบัญญัติใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จะเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางรัฐธรรมนูญ โดยคําขอแกไขเพิ่มเติมใหยื่นตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
       ตอมาภายหลังที่ไดมีการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแลว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง บัญญัติให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไขเพ่ิมเติมใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ครบกําหนดยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง๒ ในการน้ีคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่เห็นสมควร

 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง บัญญัติวา
  “มาตรา ๓๖                  ฯลฯ    ฯลฯ
 สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติอาจขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
เสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหน่ึง คําขอแกไขเพ่ิมเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงช่ือรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติที่ยื่นคําขอหรือที่ใหคํารับรองคําขอ
ของสมาชิกอื่นแลว จะยื่นคําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได
       ฯลฯ     ฯลฯ”   
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ 
      รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคสอง 
บัญญัติวาเมือ่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแลว ใหเสนอ
รางรฐัธรรมนญูตอสภาปฏิรปูแหงชาตเิพ่ือพจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูนั้น
ทัง้ฉบับ โดยสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีมติภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแหงชาติจะแกไขเพิ ่มเติมเนื้อความของ
รางรัฐธรรมนูญน้ันมิได เวนแตเปนขอผดิพลาดท่ีมใิชสาระสาํคญั และคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญ
เห็นชอบดวยกบัการแกไขเพิ่มเตมินั้น หรอืเปนกรณท่ีีคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญเหน็วาจาํเปน
ตองแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณขึ้น
       เมื ่อสภาปฏิรูปแหงชาติม ีมติเห็นชอบดวยกับร างรัฐธรรมนูญแลว ให ประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใช
บังคับได โดยใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที ่
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด 
๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
       อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๓๘ บัญญัติใหในกรณีทีส่ภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูป
แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง
สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดใหมขึ้น เพื่อดําเนินการแทนตามอํานาจ
หนาทีท่ีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้ ในกรณีทีค่ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูป
แหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหดําเนินการ
แตงตัง้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึน้ใหมภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีค่ณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง แตประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภา
ปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ิ้นสุดลง จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณี ชุดใหมมิได
      ในการนี้ไดนําแผนภูมิกระบวนการจดัทํารฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาแสดงไว  เพื ่อใหได ทราบถึงกระบวนการ ขั ้นตอน
และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารฐัธรรมนูณฉบบัใหมตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันจะเปนประโยชนในการติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

 ๓สืบคนจาก : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/draft_constitution.pdf,
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗.

๓

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๒๐ จุลนิติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดบัญญัติ
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวอยางชัดเจน โดยมี
เจตนารมณเพื่อปฏิรปูประเทศไทยใหมีการปกครองที่เขมแขง็โดยยดึถอืแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
จัดใหมีระบบการเลือกตั้งทีสุ่จริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว และมี
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อคืนความสงบสุขใหกับประชาชนชาวไทย
ทุกภาคสวนและสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับสังคมประเทศไทยอันเปนทีร่ักยิง่ของพวกเรา
ในอนาคตอันใกลนี้ตอไป 
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คําคม

จุลนิติ๑๒๒

Silence is sometimes an argument of consent.

ความเงียบในบางครั้ง คือ การโตแยงกับการยอมรับ.

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๑ หนา ๑๑๐, วิทยากร  เชียงกูล)
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

๑. ความนํา
จากกรณีทีม่ ีขาวที ่ปรากฏตอสื ่อมวลชนในชวงสถานการณบานเมืองที ่เกิดความไมสงบ

อันเนื่องจากการชุมนุมประทวงทางการเมืองเมื่อประมาณตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่ผานมา 
เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาล (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) โดยศูนยรักษาความสงบ
แหงชาติ (ศรส.) ไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ
เนรเทศนายสาธิต เซกัล นักธุรกิจสัญชาติอินเดีย ซึ่งเปนคนตางดาวทีไ่ดรับอนุญาตใหเขามามีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทยสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพราะไดมีชื่อเปนแกนนําและไดเขารวมขึ้นปราศรัย
แสดงความคิดเห็นบนเวทีของกลุมผูชุมนุมเพื่อขับไลรัฐบาล กระทั่งตอมานายสาธิต เซกัล ไดเปนโจทก
ยืน่ฟองผูทีเ่กี่ยวของกับการออกคําสั่งดังกลาวตอศาลแพง และศาลแพงไดมีคําสั่งใหคุมครองชั่วคราว
หามจําเลยดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีสงตวัโจทกกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรไวชั่วคราวจนกวา
คดีจะถึงทีสุ่ดหรือศาลจะมีคําสัง่เปนอยางอื่น ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกลาวไดกอใหเกิดประเด็นคําถามที่
นาสนใจหลายประการ อาทิ หลักการเกี่ยวกบัการสงคนตางดาวกลบัไปนอกราชอาณาจกัรนั้นไดมบีญัญติั
ไวในกฎหมายฉบับใดบาง มีหลกัเกณฑอยางไร และในเรื่องดังกลาวนี้ตามความตกลงระหวางประเทศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี อันมีผลใหประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามนัน้ ไดมกีารบัญญตัิหลักการเกีย่วกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ไวหรือไม อยางไร

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความ เรื่อง “การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี” ดังนี้

๒. การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
 การที ่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหเข ามาในราชอาณาจักรก็ดีหรือเขามามีถิ ่นทีอ่ย ูใน

ราชอาณาจักรก็ดีมิไดหมายความวาคนตางดาวผูนั ้นจะมีสิทธิอยูอาศัยในประเทศไทยไดตลอดไป
แตอยางใดไม ทัง้นี ้เน่ืองจากคนตางดาวอาจตองถกูสงตวักลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรหรอือาจถกูเนรเทศ
ใหออกไปนอกราชอาณาจกัรไดตามกฎหมาย ซ่ึงจากการศกึษาพบวาประเทศไทยไดมีกฎหมายที่มหีลกั
การเกี่ยวกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ยังมผีลบงัคบัใชอยูรวม ๒ ฉบบัดวยกนั 
กลาวคือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ซึ่งกฎหมายดังกลาวมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
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การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

จุลนิติ

 (ก) การสงคนตางดาว๑กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญัตคินเขาเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒
  ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดเงื่อนไขในการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นใหสามารถกระทําไดรวม ๔ กรณีดวยกัน คือ
  กรณีแรก การสงคนตางดาวซึง่มลีกัษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๒๒ 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร๓ ซึ่งเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจพบวามีคนตางดาวซึ่งมี
ลกัษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๒ เขามาในราชอาณาจกัร กฎหมายไดกาํหนด
ใหพนกังานเจาหนาทีม่อีาํนาจส่ังใหคนตางดาวผูนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคาํสัง่เปนหนังสอื 
และหากคนตางดาวผูนัน้ไมพอใจในคาํสัง่ดงักลาว อาจอทุธรณตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยได 
เวนแตเขากรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรอื (๑๐) ทีห่ามมใิหอทุธรณ โดยคําสัง่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยนั้นใหเปนที่สุด แตในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดมีคําสั่งภายใน ๗ วัน
นับแตวันยื่นอุทธรณ กฎหมายใหถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้น
ไมเปนผูตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 
  กรณีที่สอง การเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว๔ ซึ่งเปน
กรณีคนตางดาวซ่ึงไดรบัอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว หากมีพฤติการณทีส่มควรเพิกถอน
การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร กฎหมายไดกาํหนดใหผูบญัชาการตํารวจแหงชาติหรอืคณะกรรมการ
พิจารณาคนเขาเมืองมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นแลวได ซึ่งในกรณีที่ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซ่ึงถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นอาจย่ืนอุทธรณ

๑ คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔).
๒ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา 
“มาตรา ๑๒ หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร 
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจ

ลงตราในหนังสอืเดนิทางหรือเอกสารใชแทนหนังสอืเดนิทางเชนวานัน้จากสถานทูตหรอืสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรอืจากกระทรวง
การตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การตรวจลงตราตาม (๑) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร
(๓) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝก

ทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอื่นตามวิชาการแพทยเพื่อปองกันโรคติดตอ

ตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานั้น
(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง
(๗) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข

หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ
(๘) มพีฤตกิารณเปนทีน่าเชือ่วาเขามาเพือ่การคาประเวณี การคาหญิงหรอืเด็ก การคายาเสพติดใหโทษ การลกัลอบหนภีาษี

ศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๙) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามทีร่ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔
(๑๐) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖
(๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศ

มาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณา
ยกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกันโรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง”.
๓ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๒.
๔ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖.
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จุลนิติ

ตอคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงได โดยคาํสั่งของคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงใหเปนที่สดุ 
แตในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คําสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาคนเขาเมืองก็ใหเปนที่สุด เชนเดียวกัน
  กรณีทีส่าม การเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร๕ ซึ่งเปนกรณี
คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแลวภายหลงัปรากฏวาเปนบคุคลซ่ึงมพีฤตกิารณอยางใด
อยางหนึ่งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรอื (๘) หรอืเปนบคุคลตามมาตรา ๑๒ (๑๐) หรอืไมปฏบิตัติามระเบยีบ
ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง๖ หรือเปนผูมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๔ หรอืเปนผูไดรบัโทษตามมาตรา ๖๓๗ หรอืมาตรา ๖๔๘ กใ็หผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ
เสนอเรื่องไปยงัคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืง ซึ่งถาคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงพจิารณาแลว
เห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมถีิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตตอไป

  กรณีสุดทาย การสงคนตางดาวซึ่งเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
หรือการอนุญาตนัน้สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร๙ ซึ่งเปนกรณีที่
คนตางดาว “เขามา” หรือ “อยู” ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพราะวาไมไดรับอนุญาต
หรอืการอนญุาตนั้นส้ินสุดหรอืถกูเพกิถอนแลว กฎหมายไดกาํหนดใหพนกังานเจาหนาท่ีจะสงคนตางดาว
ผูนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได แตบทบัญญัติในมาตรานีม้ิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึง่เขามา
อยูในราชอาณาจกัรกอนวันท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๔๘๐ ซึ่งเปนวนัท่ีพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พทุธศกัราช 
๒๔๘๐ ใชบังคับ

๕ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓.
๖ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ วรรคสอง บัญญัติวา
“เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกบัเงนิตราตางประเทศที่นาํเขามาลงทนุ คนตางดาวซึ่งไดรบัอนญุาตใหเขามามถีิ่นท่ีอยู

ในราชอาณาจกัรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงนิตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงกาํหนดเปนเวลาไมนอยกวา
๒ ป แตไมเกิน ๕ ป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองเห็นสมควร”.

๗ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๓ ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือ

ชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป 
และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ ่งเขามา
ในราชอาณาจกัรโดยฝาฝนพระราชบญัญัติน้ีใหสนันษิฐานไวกอนวาเจาของพาหนะหรอืผูควบคมุพาหนะนั้นไดกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว”.

๘ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๔ ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือ

ชวยดวยประการใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
 ผูใดใหคนตางดาวซึง่เขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินีเ้ขาพักอาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนัน้

รูวาคนตางดาวดงักลาวเขามาในราชอาณาจกัรโดยฝาฝนพระราชบญัญตันิี้ เวนแตจะพสิจูนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมดัระวงัตามสมควร
แลว ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทาํเพื่อชวยบดิา มารดา บตุร สามหีรอืภรยิาของผูกระทาํ ศาลจะไมลงโทษกไ็ด”.

๙ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔.
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การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

จุลนิติ

 (ข) การเนรเทศคนตางดาว๑๐ ออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการเนรเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๙
  ตามพระราชบญัญตักิารเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ นัน้ ไดกาํหนดใหเมือ่ปรากฏวามคีวามจาํเปน
เพือ่ความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมอีาํนาจ
ออกคําสั่งใหเนรเทศคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักรมีกําหนดเวลาตามที่จะเห็นสมควร แตหาม
มใิหสงตวัผูถกูสัง่เนรเทศออกไปนอกราชอาณาจกัรกอนครบกาํหนด ๑๕ วนันบัแตวนัแจงคาํสัง่เนรเทศ
ใหผูซึ่งถูกสั่งเนรเทศนั้นทราบ อนึ่ง เมื่อพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จะเพิกถอนคําสั่งเนรเทศนั้นก็ได
  เมือ่ไดออกคาํสัง่ใหเนรเทศผูใดแลว ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยหรอืเจาพนกังาน
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายสั่งใหจับกุมและควบคุมผูนั้นไวในที่แหงใดแหงหนึ่ง
จนกวาจะไดจัดการใหเปนไปตามคําสั่งเนรเทศ และในขณะที่ไดดําเนินการขอรับคําสั่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเนรเทศผูใด กฎหมายกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญจะดําเนินการจับกุมและควบคุมผูนั้นไวกอนก็ได และในระหวางที่ผูถูกสั่งเนรเทศถูกควบคุม
เพือ่รอการเนรเทศเนือ่งจากยงัไมสามารถสงตวัผูถกูสัง่เนรเทศออกไปนอกราชอาณาจกัรได หากผูถกูสัง่
เนรเทศนั้นรองขอ ก็ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งผอนผันใหสงไปประกอบอาชีพ 
ณ ที่แหงใดแทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามที่เห็นสมควรได ทั้งนี้ โดยใหผูถูกสั่งเนรเทศนั้น
มีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันหรือทําทัณฑบนไวก็ได และใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน 
ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนดไว
  นอกจากนี้ ใหผูถูกสั่งเนรเทศมีสิทธิยื่นอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใหเพิกถอน
คําสั่งเนรเทศ หรือขอมิใหสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได และถามีการอุทธรณดังกลาวข้ึน
ก็ใหรอการเนรเทศไวจนกวานายกรัฐมนตรีจะไดมีคําสั่ง

๓. หลักการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี
 กฎหมายระหวางประเทศทีม่หีลกัการเกีย่วกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ไดแก 

 (ก) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights -UDHR)๑๑ ซึง่มหีลักการสาํคญัทีเ่ก่ียวกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ดงันี ้  
  “ขอ ๙ 

  บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได
  ขอ ๑๓
  (๑) ทกุคนมีสทิธิในอสิรภาพแหงการเคลือ่นยายและการอยูอาศยัภายในพรมแดนของแตละรฐั  
  (๒) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับ

สูประเทศตน”
๑๐ คนตางดาว หมายความวา ผูที่มิไดมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๔).
๑๑  ไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งประเทศไทย

ไดใหการรับรองดวย.
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จุลนิติ

  ดังนั้น ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีทีจ่ะตอง
แสดงเหตุผลในการกักขัง จับกุม หรือเมื่อจะเนรเทศสงตัวบุคคลใดออกนอกประเทศตามขอ ๙ ของ
ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน เน่ืองจากบคุคลแมจะเปนคนตางดาวยอมมสีทิธิในอิสรภาพแหงการ
เคลื่อนยายและการอยูอาศยัในแตละรฐั โดยรฐัอาจออกระเบียบและเงื่อนไขในการอยูในแตละรฐัไดในกรณี
ท่ีเกี่ยวของกบัความม่ันคงของรฐัตามขอ ๑๓ ของปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน

 (ข) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)๑๒ ซึ่งมีหลักการสําคัญทีเ่กี่ยวกับการสง
คนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้   

  “ขอ ๑๒
  ๑. บุคคลทุกคนที่อยูในดินแดนของรัฐใดโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิในเสรีภาพ

ในการโยกยาย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในดินแดนของรัฐนั้น
  ๒. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได  
  ๓. สิทธิดังกลาวขางตนไมอยูภายใตขอจํากัดใด ๆ เวนแตเปนขอจํากัดตามกฎหมาย และ

ท่ีจาํเปนเพื่อรกัษาความม่ันคงของชาต ิความสงบเรยีบรอย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของประชาชน
หรอืเพื่อคุมครองสิทธเิสรภีาพของบคุคลอื่น และขอจาํกดันั้นสอดคลองกบัสทิธอ่ืิน ๆ ท่ีรบัรองไวในกตกิานี้

  ๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนโดยอําเภอใจมิได 
  ขอ ๑๓  
  คนตางดาวผูอยูในดินแดนของรฐัภาคแีหงกตกิานี้โดยชอบดวยกฎหมายอาจถกูไลออกจากรฐั

น้ันไดโดยคาํวินิจฉัยอันไดมาตามกฎหมายเทานั้น และผูนั้นยอมไดรบัอนญุาตใหชี้แจงแสดงเหตผุลคดัคาน
การขับไลออกจากรัฐนัน้ และขอใหมีการทบทวนเรือ่งของตนโดยเจาหนาทีผู่ มอีาํนาจ หรือบุคคล 
หรือคณะบุคคล ทีแ่ตงตั ้งขึ ้นเฉพาะการนี้โดยเจาหนาทีผู่ มีอํานาจโดยไดรับอนุญาตใหมีผู แทน
เพื่อวัตถปุระสงคขางตนไดเวนแตในกรณีท่ีมเีหตผุลจาํเปนอยางอื่นดานความมั่นคงแหงชาต”ิ

  ดังนั้น ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กําหนดใหรัฐ
สามารถออกกฎหมายขอบังคบัเกี่ยวกบัการจาํกดัการเขาเมอืงของคนตางดาวไดหากเปนไปเพื่อความมั่นคง
ของชาติ ความสงบเรยีบรอย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่คุมครองสทิธิ
เสรภีาพของบคุคลอ่ืนและขอจาํกดันั้นสอดคลองกับสทิธิอ่ืน ๆ  ท่ีรบัรองไวในกตกิาน้ี นอกจากน้ันในกรณี
ท่ีประเทศไทยมีความจาํเปน การขบัไลหรอืสงตวับคุคลตางดาวออกนอกประเทศก็สามารถทาํไดภายใต

๑๒  ไดรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙ 
ประเทศไทยเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลใชบังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
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การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

จุลนิติ

กฎหมาย แตตองชีแ้จงเหตผุลดวยวาเหตุใดจึงสงตวับคุคลดังกลาวออกจากประเทศไทยตามขอ ๑๒ และ
ขอ ๑๓ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 (ค) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment- CAT)๑๓ ซึ่งมีหลักการสําคัญที่เกี่ยวกับการ
สงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้   

  “ขอ ๓ 
  ๑. รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดน

ไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน 
  ๒. เพื่อความมุงประสงคที่จะวินิจฉัยวามีเหตุอันควรเช่ือเชนวาหรือไม เจาพนักงาน

ผูมีอํานาจตองคํานึงถึงขอพิจารณาท้ังปวงท่ีเก่ียวของ รวมทั้งการท่ีมีรูปแบบท่ีตอเน่ืองของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากมี”

  เม่ือประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญาดังกลาวแลวน้ัน ประเทศไทยจึงตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีขอ ๓ ของอนุสัญญาดังกลาว การสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกประเทศนั้นจึงสามารถ
ที่จะกระทําไดแตมีเงื่อนไขสําคัญคือวา ตองไมขับไลหรือสงกลับไปหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้น
จะตกอยูในอันตรายที่จะถูกทรมาน

๔. บทสรุป
 ดงันัน้ เมือ่พจิารณาหลักกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหวางประเทศตามท่ีประเทศไทย
เปนภาคีเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรดังกลาวขางตนแลวจะเห็นไดวา 
การที่จะพิจารณาสงตัวคนตางดาวกลับออกไปจากนอกราชอาณาจักรไดนั้น กฎหมายกําหนดใหตอง
ผานกระบวนการตาง ๆ ในหลายขั้นตอน ทั้งการสอบสวน และการใหสิทธิในการอุทธรณตาง ๆ 
ที่บุคคลน้ันพึงจะได อีกทั้งแมจะผานหลักเกณฑของกฎหมายท่ีเกี่ยวของภายในประเทศ กลาวคือ 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ แลว ยังจะตอง
พจิารณาในสวนของพนัธกรณทีีเ่ปนกฎหมายระหวางประเทศฉบบัตาง ๆ  ซึง่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี
ซึ่งมีผลใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามดวย ไมวาจะเปนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (ICCPR) อนุสญัญาวาดวยการตอตาน
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (CAT) 
รวมตลอดถงึความตกลงระหวางประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของประกอบดวย ซึง่รฐับาลไทยจะตองพจิารณา
ใหละเอยีดรอบคอบกอนทีจ่ะมคีาํส่ังสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะไมทาํให
ประเทศไทยกระทําผดิพนัธกรณีอนัเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขาผกูพนัดงักลาว 

๑๓  ไดรับการรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใชกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป.

123-128-MAC6.indd   128 27/9/14   10:59



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๒๙จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ๑. บทนํา
   “การพนัน” (Gambling) นั้น มีความสัมพันธกับสังคมโลกและสังคมไทยมานับแต

โบราณกาลแลว โดยเปนทัง้ความบันเทิงและการละเลนของคนไทย เชน การตีไก การกัดปลากัด 
การชนววั เปนตน อยางไรกด็ ีการพนันไดกอใหเกิดปญหาสงัคมตามมาอยางมากมายไมวาจะเปนปญหา
อาชญากรรม ปญหาหนี้สินนอกระบบ ปญหาพฤติกรรมการใชจายเงินของประชาชนที่เปนนักพนัน 
ปญหาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนติดการพนันโดยเฉพาะการพนัน
ฟตุบอลและเกมออนไลน ตลอดจนปญหาดานสขุภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคติดพนัน (Pathological 
Gambling) ซึง่เปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึง่ทีผู่ปวยจะมีความทุกขจากการเลนการพนันแตก็
จะหยุดเลนไมไดและยังคงตองเลนตอไป เปนตน ปญหาเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยังมิได
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการพนันเทาทีค่วร และภาครัฐยังไมไดทํางานในเชิงรุกเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการพนันอยางจริงจัง นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน 

    ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการพนัน และเพื่อประโยชนในการ
พัฒนากฎหมายการพนันในอนาคต คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอ
บทความ เรื่อง “กฎหมายการพนัน” ดังนี้ 

 ๒.ความเปนมาของการพนันในประเทศไทย๑

   การพนนัในประเทศไทยมปีระวตัคิวามเปนมาท่ียาวนานซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชวงเวลา 
ชวงแรกเปนชวงเวลาที่คนไทยรูจักการเลนพนันแตยงัไมมกีฎหมายเกีย่วกับการพนันออกมาใชบังคับ 
และชวงที่สองเปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบังคับแลว

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

   ๑สรุปขอมูลจาก นันทวัฒน  บรมานันท, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.),๒๕๕๔), หนา ๑-๗.

กฎหมายการพนัน
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กฎหมายการพนัน

   ชวงแรก เปนชวงเวลาประเทศไทยไดรับอิทธิพลในการเลนพนันมาจากประเทศอินเดีย
และประเทศจีน ทางประเทศอินเดียมาพรอมกับคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก ทางประเทศจีนมาพรอม
กบัการคาขายและการแลกเปลีย่นเทคโนโลยดีานเครือ่งปนดนิเผา “สงัคโลก” โดยเฉพาะอยางยิง่การพนนั
ประเภท ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันวา “ฮวยหวย” ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
พบวานาจะเขามาตั้งแตในสมัยสุโขทัย สําหรับการเลนพนันแบบไทยนั้นมักเปนการพนันโดยใชสัตว
เปนเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัด และการชนวัว เปนตน ในสมัยอยุธยาการพนันเปนที่นิยม
ของคนไทยอยางมาก อยางไรก็ดี ในสมัยอยุธยานั้นไดมีการบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันและ
มีการหามขาราชการเลนการพนันมากจนเกินสมควร โดยหากขาราชการผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆ่ียน 
๙๐ ท ีและถอดยศลงเปนไพร ตอมาในสมยักรงุธนบรุไีมมขีอหามคนไทยเลนเบีย้ เพราะตลอดรชัสมยัมแีต
สงครามปราบปรามกกตาง ๆ  สมเดจ็พระเจากรงุธนบรุจีงึทรงบาํรงุขวญัเหลาทหารดวยการใหเลนการพนนักนั
แตพอสมควรในวนันกัขตัฤกษ เชน วนัตรษุไทย วนัตรษุจนี หรอืวันสงกรานต เปนตน รวมทัง้ทรงอนญุาต
ใหราษฎรโดยทั่วไปเลนการพนันไดดวย

  จนกระท่ังในสมยัรตันโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รชักาลท่ี ๑ 
ทรงไมพอพระราชหฤทยัทีม่กีารเลนเบีย้เหมอืนในสมยักรงุธนบรุ ีแตยงัคงใหมบีอนเบีย้เนือ่งจากทรงเหน็วา
เงินอากรบอนเบี้ยเปนผลประโยชนแกประเทศเปนอันมากหากใหมีการเลิกบอนเบี้ยเสียทีเดียวก็จะ
ขาดเงินบํารุงประเทศ อยางไรก็ดี ทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการดื่มสุราของขาราชการมาก โดยมี
พระราชกําหนดหามขาราชการเลนบอนเบ้ียและเสพสุรา หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆ่ียน ๙๐ ที
และสักรูปถั่วประจานไวที่หนาผาก สวนเจาของบอนผูอนุญาตใหขาราชการเขาไปเลนเบี้ย ระวางโทษ
เฆี่ยน ๓๐ ที นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติหามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก หามมิใหผูใดเลนการพนัน
เดด็ปล ีแทงหวง และกอบขาวสาร ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั รชักาลที ่๒ รฐัเกบ็
อากรบอนเบ้ียไดนอยกวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเน่ืองจากสภาพบานเมืองยังไมบริบูรณ ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี ๓ ทรงโปรดใหตัง้โรงหวยข้ึนเพ่ือใหประชาชนเอาเงินออกมา
หมุนเวยีนแทนทีจ่ะฝงดนิเอาไวเพราะทาํใหเกดิการขาดแคลนเงนิตราทีใ่ชหมนุเวยีน จงึเกดิโรงหวยและ
อากรหวยในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๔ ประเทศไทยไดทํา
สัญญาผูกพันกับตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายรายการเปนเหตุใหรายไดของแผนดินลดลง
รฐัจงึตองปรบัปรงุภาษอีากรหลายประเภท และไดกาํหนดใหม ี“ภาษีการพนัน” เพิม่ขึน้จากอากรบอนเบ้ีย
อกีประเภทหน่ึง ผลจากการปรับปรุงในคร้ังนัน้ทาํใหรฐัเก็บภาษีอากรจากบอนเบ้ียจากเดิมไดเพิม่มากข้ึน
แตผลเสียของการอนุญาตใหมีการเลนพนันในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชนมีผลกระทบตอ
สภาพความเปนอยูของประชาชนในสมัยนั้นเปนอยางมาก ทําใหประชาชนมัวเมาอยูแตการเลนพนัน
แตเพยีงอยางเดียวไมสนใจประกอบสมัมาอาชพีเลีย้งตนเองและครอบครวั บานเมอืงมแีตอาชญากรรม 
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ จึงมีการยกเลิกบอนการพนัน
โดยยกเลิกไปเปนขั้น ๆ  เปนการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการพนันจากการหาประโยชนเปนการควบคุม
และปราบปรามแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ ไดมีประกาศ

129-136-MAC6.indd   130 27/9/14   11:05



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๓๑จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ปดบอนการพนันทัว่ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ และประกาศปดโรงหวย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

  ชวงที่สอง เปนชวงเวลาที่มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ขึ้น
ใชบังคับ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๓ ขึ้นใชบงัคบัเปนกฎหมายเกี่ยวกบัการพนันฉบบัแรก เน้ือหาของกฎหมาย
ดังกลาวเปนการรวบรวมกฎหมายการพนันตาง ๆ มาไวในทีเ่ดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้กฎหมาย
ทีเ่กี่ยวของกับการพนันจะเปนลักษณะเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี 
แทงหวง ทายอึ่ง ทายปลาไหล รูดไมดมพัด เสือนอนกิน ประกาศเรื่องผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี 
พระราชบญัญัติอากรการพนนั กฎเสนาบดกีารพนันไพปอก เปนตน เมื่อกฎหมายฉบบัดงักลาวใชบงัคบั
ไปไดระยะหนึง่กไ็ดมีการประกาศใชพระราชบญัญตักิารพนัน พทุธศกัราช ๒๔๗๘ โดยเปนการปรบัปรงุ
แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหมีความทันสมัย รวมทั้งยังไดเพิ่มเติมประเภทของการพนันเขาไป
เพื่อใหครอบคลุมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 

 ๓. บทบัญญั ติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนัน
    กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการพนนัในประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ และพระราชบญัญติัสาํนักงานสลากกินแบงรฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ตลอดจนประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแหงชาตท่ีิเก่ียวของ ดงัมสีาระสาํคญัโดยสงัเขป ดงันี้

    ๓.๑  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติทีเ่กี่ยวของกับ
การเลนพนนัในบรรพ ๓ ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันตอ มาตรา ๘๕๓ – ๘๕๕ ดังนี้

      ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๓ “อันการพนันหรือขันตอนั้น ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม
สิ่งที่ไดใหกันไปในการพนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมได เพราะเหตุหามูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดมิได

      ขอบัญญัติที่กลาวนี้ ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใด
อันฝายขางเสียพนันขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพื่อจะใชหนี้เงินพนันหรือขันตอนั้นดวย”
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กฎหมายการพนัน

     ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๔ “อันการออกสลากกินแบงก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทานวา
เปนสญัญาอนัจะผกูพนัตอเมือ่รฐับาลไดใหอาํนาจหรอืใหสตัยาบนัแกการนัน้เฉพาะราย นอกนัน้ทานให
บังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓”

     ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๕ “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ตั๋วเงิน
หรอืเอกสารอยางอืน่ทกุฉบับซึง่ออกใหเตม็จาํนวน หรอืแตโดยสวน เพือ่แทนเงนิใด ๆ  อนัไดแตชนะพนนั
หรือขันตอก็ดี ออกใหเพื่อใชเงินที่ยืมมาใชในการพนันหรือขันตอเชนวานั้นก็ดี ทานวาไมสมบูรณ

     เพือ่ประโยชนแหงบทบญัญตันิี ้เงนิรายใดใหยมืแกบคุคลกาํลงัเลนการพนนัหรอืขนัตอ 
ในเวลาหรือ ณ สถานท่ีเลนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเงินนั้นไดใหยืมไปเพ่ือเลนการพนัน
หรือขันตอ”

     จะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมยอมรับสัญญาการพนัน หนี้ตาม
สัญญาพนันจึงไมอาจฟองรองบังคับคดีกันได อน่ึง เฉพาะการพนันที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
จงึจะเขาหลักเกณฑตามบทบัญญตัใินประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๓ ซึง่ไมกอใหเกดิหน้ี
และหากชําระไปแลวกไ็มอาจเรยีกรองคืนได เพราะหากเปนการพนนัทีผ่ดิกฎหมายหรือเปนการพนนัทีไ่มได
รบัอนุญาตแลว สัญญาการพนันยอมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ที่บัญญัติวา “การใดมี
วตัถปุระสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวสิยัหรือเปนการขดัตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ” 

   ๓.๒ พระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศักราช ๒๔๗๘ กฎหมายฉบบัน้ีมทีัง้การปราบปราม
และการควบคุมการพนัน โดยไดแบงลกัษณะการเลนพนันไวเปน ๒ ลกัษณะ คอืการเลนพนันทีห่ามเด็ดขาด
และการเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได ดังนี้

     มาตรา ๔ “หามมใิหอนญุาตจัดใหม ีหรอืเขาเลน หรอืเขาพนนัในการเลนอนัระบไุว
ในบัญช ีก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด 
ซึง่รฐัมนตรเีจาหนาทีไ่ดออกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิหามไว แตเมือ่รฐับาลพจิารณาเห็นวา ณ สถานทีใ่ด
สมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา

     การเลนอนัระบุไวในบญัช ีข. ทายพระราชบัญญตันิี ้หรอืการเลนซึง่มลีกัษณะคลายกนั
หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทาง
นํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ผูออกใบอนญุาตเหน็สมควรและออกใบอนญุาตให หรอืมกีฎกระทรวงอนุญาตใหจดัขึน้โดยไมตองมใีบอนญุาต

     ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนน้ันจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาต
ใหจดัมขีึน้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต

     การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงิน
ไมได และหามมิใหผูใดรับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงาน
หรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน”
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       การเลนพนนัตามบทบญัญัติในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เปนการพนันประเภทหามเดด็ขาด
ตามบญัชี ก. ทายพระราชบญัญติั หรอืการเลนที่มลีกัษณะคลายบญัช ีก. หรอืการเลนรายแรงอื่นใด
ทีก่าํหนดหามไวในกฎกระทรวง ปจจุบันมี ๒๘ ชนิด ไดแก ๑) หวย ก. ข. ๒) โปปน ๓) โปกํา ๔) ถั่ว 
๕) แปดเกา ๖) จบัยีก่ ี๗) ตอแตม ๘) เบี้ยโบก หรอืคูคี่ หรอือีโจง ๙) ไพสามใบ ๑๐) ไมสามอนั ๑๑) ชางงา
หรือปอก ๑๒) ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง ๑๓) อีโปงครอบ ๑๔) กําตัด 
๑๕)  ไมหมุน หรอืลอหมนุทุก ๆ  อยาง ๑๖) หวัโตหรอืทายภาพ ๑๗) การเลนซึ่งมีการทรมานสตัว เชน เอามดีหรอื
หนามผกู หรอืวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรอืตอสูกัน หรอืสมุไฟบนหลงัเตาใหว่ิงแขงกัน หรอืการเลนอื่น ๆ
ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ ๑๘) บิลเลียดรู ตีผี ๑๙) โยนจิ่ม ๒๐) สี่เหงาลัก 
๒๑) ขลุกขลิก ๒๒) น้ําเตาทุก ๆ อยาง ๒๓) ไฮโลว ๒๔) อีกอย ๒๕) ปนแปะ ๒๖) อีโปงซดั ๒๗) บาการา 
(ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓) และ ๒๘) สลอทแมชีน (ตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๐๔)

      การเลนพนันตามบทบญัญตัใินมาตรา ๔ วรรคสอง เปนการพนนัประเภทที่อนญุาต
ใหเลนไดตามที่ระบุไวในบัญชี ข. ๒๔ ชนิด ไดแก ๑) การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน 
ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวในหมายเลข ๑๗) แหงบัญชี ก. ๒) วิ่งวัวคน 
๓) ชกมวย มวยปลํ้า ๔) แขงเรือพุง แขงเรือลอ ๕) ชี้รูป ๖) โยนหวง ๗) โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ 
ลงในภาชนะตาง ๆ  ๘) ตกเบด็ ๙) จบัสลากโดยวธิใีด ๆ  ๑๐) ยิงเปา ๑๑) ปาหนาคน ปาสตัว หรอืสิ่งใด ๆ  
๑๒) เตาขามดาน ๑๓) หมากแกว ๑๔) หมากหัวแดง ๑๕) ปงโก ๑๖) สลากกินแบง สลากกินรวบ
หรอืการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงนิหรอืประโยชนอยางอ่ืน แกผูเลนคนใดคนหนึ่ง ๑๗) โตแตไลเซเตอร 
สําหรบัการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๑๘) สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ ๑๙) บุกเมกิง สําหรับ
การเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๒๐) ขายสลากกนิแบง สลากกนิรวบ หรอืสวปี ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม 
แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น ๒๑) ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ
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๒๒) ดวด ๒๓) บิลเลียด ๒๔) ของออย หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซ่ึง
รฐัมนตรเีจาหนาทีไ่ดออกกฎกระทรวงระบเุพิม่เติม ซึง่มอีกี ๔ ชนิด คอื สะบาทอย สะบาชดุ ฟตุบอลโตะ
และเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด 
ดดี ดงึ ดนั ยงิ โยน โยก หมนุ หรอืวิธอีืน่ใดซึง่สามารถทาํใหแพชนะกนัได ไมวาจะโดยมกีารนับแตมหรอื
เครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม (ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๓)

      สภาพบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ม ี๒ ประเภท คอื 
โทษทางอาญาทัว่ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๘ ซึง่มทีัง้หมด ๔ มาตรา คอื มาตรา ๙ มาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และการเรยีกใบอนญุาตคืน โดยเจาพนักงานผูออกใบอนญุาตเมือ่มเีหตุ
สมควรเชื่อไดวา ผูรับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาต
ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๑

    ๓.๓ พระราชบญัญตัสิาํนกังานสลากกินแบงรฐับาล พทุธศกัราช ๒๕๑๗ สลากกนิแบง
รฐับาลเปนการพนนัรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถกระทาํได เน่ืองจากมบีทบญัญตัขิองกฎหมายกาํหนดยกเวนไว
เปนการเฉพาะ โดยมาตรา ๓๖ ของพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
ไดบญัญตัวิา “ใหถอืวาการออกสลากกนิแบงรฐับาลของสาํนักงานสลากกนิแบงรฐับาลตามพระราชบญัญตันิี้
เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลใหหนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบง
ดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้น
เปนการออกสลากกนิแบงทีไ่ดรบัใบอนญุาตและประทับตราจากพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมายวาดวย
การพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนั้น ” 

   ๓.๔ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) ไดเขาควบคมุอาํนาจในการปกครองประเทศ ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พรอม
ออกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งมีผลเปนกฎหมายนั้น ปจจุบันมีประกาศและ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการพนัน คือ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง หามใหมีการ
เลนการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหเจาหนาที่กํากับไมใหมีการเลน
การพนนั หากเจาหนาทีป่ลอยปะละเลยหรอืมสีวนเกีย่วของจะถกูลงโทษทัง้ทางวนิยัและคดอีาญาจนถงึ
ที่สุด และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับ
เครือ่งเลนเกมทีส่ามารถใชหรอืนาํมาประกอบเพ่ือใชเลนการพนัน ลงวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กาํหนด
ใหพนกังานฝายปกครองหรือตาํรวจ หรอืพนักงานจาหนาทีท่ีม่หีนาทีร่กัษาความสงบเรยีบรอยมอีาํนาจ
ยึดและทําการตรวจสอบเครื่องเลนเกมหากพบวามีลักษณะที่สามารถใชหรือนํามาประกอบเพื่อใชเลน
การพนันได ไมวาจะเปนเครื่องเลนเกมที่ผลิตและนําเขามาในราชอาณาจักรหรือผลิตในราชอาณาจักร 
ใหเคร่ืองเลนเกมน้ันตกเปนของแผนดนิ เวนแตเจาของกรรมสิทธิไ์ดแสดงตน และสามารถแสดงหลักฐาน
วาเครื่องเลนเกมที่ถูกยึดนั้นมีไวโดยชอบดวยกฎหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ถูกยึด
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 ๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
    การพนันไดกอใหเกิดผลดานลบกระทบตอสังคมไทยมากมาย โดยเปนสาเหตุหนึ่งของ

ปญหาอาชญากรรม ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ตลอดจนปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
ของผูเลน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้สามารถปองกันและแกไขไดดวย 

     ๔.๑ การปลุกจิตสํานึกของประชาชนใหตระหนักถึงผลเสียของการพนัน 
     ๔.๒ การแกไขพื้นฐานความคิดและคานยิมของประชาชน ท่ีเขาใจวาการพนันโดยเฉพาะ

หวยใตดินซึ่งนิยมเลนกันอยางแพรหลายนั้นเปนเพียงการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง ไมใชความผิดรายแรง
เหมือนกับการฆาคนหรือการลักทรัพย ไมละเมิดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดี และการพนันเปนความผิด
เพียงเพราะมีกฎหมายบัญญัติหามไว (mala prohibita) เทานั้น อีกทัง้ยังเขาใจคลาดเคลื่อนวา
การเลนพนันยังไมขัดตอหลักธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนาเพราะไมขัดตอศีล ๕ ดวย 

     ๔.๓ การเสริมสรางความเขมแขง็ใหกบัสถาบนัครอบครวั เพื่อใหครอบครวัเปนเกราะ
ปองกนัภยัแกเด็กและเยาวชน 

     ๔.๔ หนวยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกนัทํางานในเชงิรกุ มีการแลกเปลีย่น
ขอมลูและประสานงานเพื่อปองกนัหรอืแกไขปญหาการพนันผดิกฎหมาย รวมถงึการพนันออนไลนซึ่งมี
อยูอยางมากมายในปจจุบัน

     ๔.๕ การแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติของกฎหมายใหมีเนื ้อหาและบทลงโทษที ่
สอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน กลาวคือ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน 
พทุธศกัราช ๒๔๗๘ ไดระบุเน้ือหาและรปูแบบของการพนันท่ีเปนความผดิตาง ๆ  ไว เปนชื่อของการพนนั
โดยเฉพาะในบญัช ีก. และบัญช ีข.ทายพระราชบญัญตั ิซ่ึงในปจจบุนัการพนันตามบญัชทีายพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวไดลาสมัยแลว และการกาํหนดชื่อของการพนนัไวเชนนี้จะทําใหการพนนัเหลานั้นมีลกัษณะตายตวั 
ขาดความยืดหยุน และไมทันตอสถานการณ ตัวอยางเชน การพนันฟุตบอลซึ่งกําลังแพรหลาย 
แตพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มิไดมีการระบุการพนันประเภทนี้ไวในบัญชีทาย
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พระราชบัญญตั ินอกจากน้ี บทลงโทษตามพระราชบัญญตักิารพนัน พทุธศักราช ๒๔๗๘ กม็อีตัราโทษท่ี
ตํา่มาก เนือ่งจากเปนพระราชบญัญตัทิีใ่ชบงัคบัมาเปนระยะเวลานาน ตวัอยางเชน มาตรา ๑๔ “ผูใดฝาฝน
บทบญัญตัมิาตรา ๘๒    มคีวามผดิตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัตัง้แต ๕๐ บาท ขึน้ไป จนถงึ 
๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั” จะเหน็ไดวาอัตราโทษดงักลาวถือวาต่ํามากเมือ่เปรยีบเทยีบกับคาเงนิ
ในปจจุบันและวงเงินที่ใชในการเลนพนนั

 ๔. บทสรุป
    การพนันหลาย ๆ ประเภทนอกจากจะเปนการกระทําที่มีความผิดตามกฎหมายอาญา

ของบานเมืองแลว ในทางพุทธศาสนาน้ันถือวาการพนันน้ันเปนอบายมุข เปนเหตุแหงความเส่ือมของ
โภคทรพัยและเส่ือมจากคณุธรรมขออืน่ ๆ  ซึง่สาเหตทุีท่าํใหมนษุยตดิการพนัน คอื ความโลภ ความไมพอใจ
ในสิง่ทีต่นม ีและหนทางแกไขปญหาการพนันตามหลักของพุทธศาสนา คอื ปฏิบตัติามหลักธรรมท่ีเปนไป
เพือ่ประโยชนปจจบุนั ดวยการขยันหม่ันเพียรในการปฏิบตัหินาท่ีการงาน และการประกอบอาชีพสจุรติ 
การรูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไว การรูจักคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่
ชกัจงูไปในทางท่ีผดิ การรูจกักาํหนดรายไดและรายจายใหเปนอยูอยางพอเหมาะพอดีสมกบัรายไดและ
ไมฟุมเฟอยในที่สุด

   ๒พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๘ 
  “การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได”.
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บทนํา
ปจจุบันการกระทําทีม่ีลักษณะอันเปนการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ

ผูอืน่เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชนหรือการเปดเผยขอมูลโดยที่ผูเปนเจาของขอมูล
ไมอนุญาตหรือยินยอมใหเปดเผยนั้นไดกอใหเกิดความเดือดรอนและความเสียหาย
แกบุคคลผูเปนเจาของขอมูลเปนอยางมาก แมวาจะมีกฎหมายที่ใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลไวในบางเรื่องแลวกต็าม แตกยั็งมไิดเปนการคุมครองที่เปนการทั่วไป 
ดังนั้น เพือ่เปนการคุมครองบุคคลผูเปนเจาของขอมูลไมใหถูกลวงละเมิดขอมูล
อันเปนสวนบุคคล เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ จึงสมควรที่จะมกีฎหมาย
วาดวยการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนการทั่วไป ใหเปนกฎหมายกลางท่ีมมีาตรการ
ในการคุมครองขอมูลสวนบคุคล มิใหมีการละเมดิหรอืนาํไปแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ 
แตในขณะนี้รางกฎหมายดงักลาวยงัไมมผีลใชบงัคบั เน่ืองจากยงัไมผานความเหน็ชอบ
ของรัฐสภา 

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“หลักเกณฑทางกฎหมายในการคุมครองขอมลูสวนบคุคล” ทัง้นี ้ เพื่อใหผูอานไดมี
โอกาสรับทราบถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการที่จะใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลมิใหถูกลวงละเมิด วามีหลักเกณฑหรือมีมาตรการอยางไรบาง
และจะมีมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดทีล่วงละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นไป
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบนั้นอยางไร ดังนี้ 

 ๑. ความเปนมาและสภาพปญหา
  โดยที ่ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเปนการทัว่ไปคงมแีตกฎหมายทีคุ่ มครองขอมลูสวนบุคคลทีอ่ยู

หลักการใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย 
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ในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือการคุมครองขอมูลสวนบคุคลเฉพาะบางเรือ่ง เชน ขอมลู
เครดิตตามพระราชบญัญตัปิระกอบธรุกจิขอมลูเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือขอมูลการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายที่แกไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในขอมูล
สวนบุคคล เชน การเรียกคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือการฟองคดีใหรับผิดฐานหม่ินประมาทตาม
มาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา เมื่อการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลยังไมครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ทําใหมีการลวงละเมิด
ขอมูลสวนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชนหรอืสรางความเสยีหาย
ใหแกผูเปนเจาของขอมลูได แมกฎหมายที่มีอยูจะมุงแกไขเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแตมาตรการแกไขเยียวยาก็ไมอาจฟนฟู
สภาพจิตใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได  

  ประกอบกับสงัคมท่ัวโลกสามารถท่ีจะรับรูและเขาถงึ
ขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถเช่ือมตอกันไดอยางทัว่ถึง จึงทําให
สามารถรับรูขอมลูขาวสารไดภายในระยะเวลาไมกีว่นิาท ีซึง่ขอมลูขาวสารท่ีไดรบัรูกนั
นัน้จะมทีัง้ขอมลูขาวสารทีเ่ปนการทัว่ไป อนัไดแก เรือ่งราวขอเทจ็จรงิตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
และขอมลูขาวสารทีเ่ปนขอมลูสวนบคุคลของผูอืน่รวมอยูดวย โดยขอมลูสวนบคุคลนัน้
จะมท้ัีงขอมลูซึง่เปนการทัว่ไปทีส่ามารถเปดเผยได และขอมลูสวนบคุคลทีไ่มควรเปดเผย
เพราะหากเปดเผยออกไปอาจสงผลกระทบตอความปลอดภยัในชวีติ รางกาย ชือ่เสยีง 
ทรัพยสิน หรือหนาที่การงาน ของผูเปนเจาของขอมูลได   

  ดงันัน้ขอมลูสวนบคุคลนัน้จงึถอืไดวาเปนเร่ืองทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางมาก
ตอผูคนในสังคมปจจุบัน เนื่องจากวาไดมีบุคคลบางกลุมไดนําเอาขอมูลสวนบุคคล
ของผูอืน่ไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในทางทีม่ชิอบ ซึง่ไดสรางปญหาและความเดอืดรอน
เสียหายใหแกบุคคลผูเปนเจาของขอมูลทั้งทางรางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง โดย
ขอมูลสวนบุคคลท่ีมกีารลวงละเมิดนัน้สามารถแบงแยกออกไดเปน ๒ ประเภท คอื (๑) 
ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนขอมูลที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก หากมีการเปดเผย
ออกไปกจ็ะไมสงผลกระทบหรือความเสียหายแกบคุคลผูเปนเจาของขอมลูมากนกั และ 
(๒) ขอมลูสวนบคุคลทีม่ผีลกระทบตอความรูสกึของบคุคล ซึง่เปนขอมลูสวนบคุคลทีม่ี
ความสาํคัญและสงผลกระทบตอเจาของขอมลูเปนอยางมากทัง้ทางดานความปลอดภยั
ในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง เปนตน

  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได
กําหนดบทนิยามคําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสาร
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   ๑ดร.นคร เสรีรักษ, กรอบการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค สืบคนจากเว็บไซต http://www.fpps.or.th/news.
php?detail=n1253470226.news เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.

เกี่ยวกับสิง่เฉพาะตัวบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีม่ีชื่อของผูนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส 
หรือสิง่บอกลักษณะอื่นทีท่ําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรอืรปูถาย และใหหมายความรวมถงึขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตวั
ของผูทีถ่ึงแกกรรมดวย จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ไดกําหนดขอมูลสวนบุคคลไวเปนการทัว่ไป มิไดกําหนดเปนการ
เฉพาะเจาะจง

  

๒. แนวคิดเก ีย่วกับการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
องคการระหวางประเทศ 

  ความเปนสวนตวัเกี่ยวกบัขอมลูสวนบคุคลนั้นเปนเรื่องที่ประเทศสวนใหญ
ตางไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่ปนไปอยางรวดเร็ว การติดตอสือ่สารและการเผยแพรขอมลูตาง ๆ
สามารถเชื่อมโยงกันไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา การประมวลผล การจัดเก็บ
หรอืเปดเผยขอมูลสวนบคุคลสามารถทําไดงาย สะดวก และรวดเรว็ ในทางตรงกนัขาม
กอ็าจมกีารนาํขอมลูเหลาน้ีไปใชโดยละเมดิตอบคุคลอ่ืน จากผลกระทบดังกลาว ทาํให
หลายประเทศเกิดแนวคิดในการใหความคุ มครองขอมูลสวนบุคคลอยางจริงจัง 
เพื่อรองรบักระแสการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการคุมครองนั้น
อาจมีรปูแบบแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทัง้นี ้ก็เพื่อปองกันมใิหมกีารละเมดิขอมลู
สวนบุคคล หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางมิชอบ ซึ่งองคการระหวางประเทศ
ไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

  ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค๑  
       การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค (APEC Information 
Privacy Principles) มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

    ๑) เพื่อเปนการรกัษาผลประโยชนของบคุคลในเรื่องสทิธิความเปน
สวนตัว จึงตองมีการกําหนดมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อปองกันการ
ใชขอมูลโดยมิชอบ และปองกันความเสียหายทีจ่ะเกิดจากการใชโดยมิชอบ ไมวาจะ
เปนการเก็บ การใช และการสงตอ 

    ๒) ตองแจงเจาของขอมูลอยางชดัเจนวาจะมกีารเกบ็ขอมูลสวนบคุคล 
วตัถปุระสงคการเก็บ ประเภทบคุคล หรอืองคกรที่ขอมูลสวนบคุคลอาจไดรบัการเปดเผย
ตองแจงสทิธิของเจาของขอมูลและมาตรการที่จะใชในการจํากัดการใช การเปดเผย 

137-145-MAC6.indd  139 27/9/14  11:09

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๔๐

หลักการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย

จุลนิติ

การเขาถึง และการแกไข ทั้งนี้ตองแจงกอนหรือในขณะท่ีเก็บ หรือเร็วที่สุดหลังการ
จัดเก็บ

    ๓) ตองมีการจัดเก็บอยางจํากัดเทาที่เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การเก็บ การเก็บตองทําโดยวิธีที่ถูกกฎหมาย และวิธีที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยได
แจงตอและไดขอคํายินยอมจากเจาของขอมลูแลว 

    ๔) ขอมูลที่เก็บไวจะเอาไปใชไดเฉพาะตามวัตถุประสงคของการ
เก็บเทานั้น เวนแตไดรับคํายินยอมจากเจาของขอมูลหรือเปนไปตามขอยกเวนตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

    ๕) เจาของขอมลูมสีทิธเิลอืกวาจะยนิยอมใหมี
การเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตน 

    ๖) ขอมลูทีจ่ดัเก็บตองมีความถูกตอง สมบูรณ 
เปนปจจุบัน ตามความจําเปนและตามวัตถุประสงคการเก็บ 

    ๗) ตองมมีาตรการคุมครองขอมลูอยางเหมาะสม
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด ไมวาจะเปนการสูญหาย เสียหาย 
การเขาถงึขอมลูสวนบคุคลโดยไมไดรบัอนุญาต การทําลายโดยไมได
รับอนุญาต การใช ปรับเปลี่ยนแกไข เปดเผยโดยมิชอบ 

    ๘) เจาของขอมูลมีสิทธิรับรูวามีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของตน
หรอืไม และมสีทิธิเขาถงึขอมลูของตนเอง และมสีทิธขิอใหตรวจสอบความถกูตองและ
ขอใหปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือทําลาย ขอมูลของตน 

    ๙) ผูเกบ็ขอมลูจะตองรบัผดิชอบการจดัมาตรการตาง ๆ  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว การสงขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลหรือองคการอื่น ๆ ไมวา
ภายในประเทศหรือสงไปยังตางประเทศ จะตองไดรับคํายินยอมจากเจาของขอมูล 
และจะตองมมีาตรการท่ีเหมาะสมท่ีประกันไดวาบคุคลหรือองคกรทีไ่ดรบัขอมลูไปแลว
จะเก็บรักษาขอมูลใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้

  ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับสากล๒

    หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบุคคล
ในระดับสากลนั้น มีหลักการสําคัญ ๙ ประการ ดังนี้          

           ๑) หลักขอจํากัดในการเก็บขอมูล ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลที่จัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยจะตอง
ใหบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการจัดเก็บขอมูลน้ัน โดยท่ีผูที่มี
อํานาจในการจัดเก็บและประมวลขอมูลจะตองกระทําอยางจํากัดเทาที่จําเปน 

   ๒สบืคนจากเวบ็ไซต http://www.gotoknow.org/posts/64027 เม่ือวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๕๗.  
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           ๒) หลักคุณภาพของขอมูล ขอมูลสวนบุคคลทีจ่ัดเก็บควรมีความ
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการใชงาน และตองเปนขอมูลทีถู่กตองสมบูรณ และ
ปรับปรุงใหตรงตามความเปนจริงอยูเสมอ

           ๓) หลักการกําหนดวัตถุประสงค ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ในการจดัเกบ็ขอมลูสวนบคุคล กอนทีจ่ะมกีารจัดเก็บขอมลูสวนบคุคลน้ัน หรอืในเวลา
ท่ีทําการประมวลผล ฉะน้ันการใชขอมูลสวนบคุคลในภายหลงัสามารถกระทาํไดเฉพาะ
เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือไมขัดกับวัตถุประสงค 

           ๔) หลักการใชขอมูลอยางจํากัด การใชขอมูลจะกระทําโดยขัดตอ
วตัถปุระสงคในการจัดเก็บมิได เวนแตไดรบัความยินยอมจากบคุคลผูเปนเจาของขอมลู 
หรือไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

           ๕) หลกัการรกัษาความปลอดภยั ตองจัดใหมมีาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลเพื่อปองกันความเสี่ยง การเขาถึง การทําลาย การใช 
เปลี่ยนแปลงแกไข หรือการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต

           ๖) หลักการเปดเผยขอมูล ตองกําหนดวิธีการทั่วไปในการเปด
เผยขอมูล รูปแบบของการเปดเผยขอมูล หลักเกณฑในการขอใหมีการเปดเผยขอมูล 
ซึ่งตองไมเปนการกระทบตอความเปนอยูสวนตัวของเจาของขอมูล

           ๗) หลักการมีสวนรวมของเจาของขอมูล โดยกําหนดใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ การไดรับการแจงวามีขอมูลของตนจัดเก็บอยู 
การตรวจสอบขอมูลของตนทีม่ีผูจัดเก็บ การขอใหแกไขขอมูลทีไ่มถูกตอง และการ
ปฏิเสธในการจัดเก็บขอมูลของตน

           ๘) หลกัความรบัผดิ กาํหนดความรบัผดิในกรณท่ีีมกีารละเมดิขอมลู
สวนบุคคล

           ๙) หลกัขอจํากัดในการสงหรอืโอนขอมลูสวนบคุคลใหแกบคุคลอื่น
ขามพรมแดน ซึ่งเปนการปองกนัการโอนขอมลูสวนบคุคลไปยงัประเทศที่มไิดมกีฎหมาย
และวิธีปฏิบัติทีส่ามารถใหหลักประกันและคุมครองขอมูลอยางเพียงพอ เวนแต
ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 

  ๒.๓ แนวคิดเกี ่ยวกับการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลในสวนของ
ประเทศไทย

    การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนประเด็นทีห่ลายประเทศทั่ว
โลกตางไดใหความสําคัญ เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลนั้นหากมีการนําไปใชหรือไปเปด
เผยโดยไมถูกตองหรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลอาจทําใหเกิดความเสีย
หายตอเจาของขอมูลทัง้ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความปลอดภัยของตนเองและของ
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ชือ่เสียง เกียรติยศ ทรัพยสิน และความเปนอยูสวนตัว
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ดงัไดกลาวมาแลวในขางตน สาํหรับประเทศไทยนัน้มกีารคุมครองขอมลูสวนบคุคลตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวนี้
ไดมบีทบญัญตัใินการคุมครองขอมลูสวนบคุคลทีอ่ยูในความครอบครองของหนวยงาน
ภาครัฐ แตขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูในภาคเอกชน ซึ่งมีขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวเปนจํานวน
ไมนอยกวาขอมลูในภาครัฐ เชน ขอมลูในธนาคารพาณิชย ขอมลูพนักงานลูกจางในบริษทั 
ขอมลูในโรงพยาบาลเอกชน ขอมูลของผูสมคัรเปนสมาชกิของบตัรตาง ๆ  ขอมลูสมาชกิ
กิจกรรมทางธุรกิจ เปนตน แตยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการคุมครองขอมูลดังกลาว 
ดังนั้น เพื่อใหการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ลดชองวางของกฎหมายที่มีอยู จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่มีลักษณะทั่วไปใหเปนกฎหมายกลาง เพื่อขยายขอบเขต
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหครอบคลุมขอมูลสวนบุคคล
ทั้งหมด

 
 ๓. การคุมครองขอมลูสวนบคุคลตามรางพระราชบัญญตัิ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....  
   รางพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. ....

มีสาระสําคัญในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทางประเทศที่มีความเปนสากลดังนี้ 

   (๑) การกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพือ่ทาํ
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลและออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบตักิารใหเปนไปตาม
พระราชบญัญตันิี ้(รางมาตรา ๗ ถงึรางมาตรา ๑๕)

  (๒) การคุมครองขอมูลสวนบคุคล ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลจะทาํการ
เกบ็รวบรวม การใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลโดยไมไดรบัความยนิยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไมได 

     การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไปดวย และการขอความยินยอมนั้นตองไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของ
ขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งน้ี เจาของขอมูลจะเพิกถอนความยินยอม
เสียเมื่อใดก็ได (รางมาตรา ๑๖)

  (๓) หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
มีหนาที่ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัย มิใหขอมูลสวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือ
เปลีย่นแปลง และมหีนาทีด่แูลขอมลูสวนบคุคลทีใ่ชหรอืเปดเผยใหมคีวามถกูตอง ครบถวน
และเปนปจจบุนั ทัง้นี ้ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล ตองทาํการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผย
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ขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอน หรือขณะ
ที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รางมาตรา ๑๗ และรางมาตรา ๑๘) 

  (๔) มาตรการควบคุมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการ
พาณิชย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ตองจัดใหมขีอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐาน ตองจัดใหมี
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียนการฝาฝนหรือ
ไมปฏบัิตติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืรบัเรื่องรองขอเพื่อแกไขขอมูลสวนบคุคลใหถกูตอง 
ครบถวน หรอืเปนปจจุบนั นอกจากน้ี หากผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเลกิกิจการจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสาํนักงานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแตวันเลิกกิจการ (รางมาตรา ๓๔ ถึงรางมาตรา ๔๐)

  (๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิ
ดังตอไปนี้ 

    ๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลทีเ่กี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนา
ที่ไดรับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล

    ๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน

    ๓) ขอใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูสวนบคุคลที่เก่ียวกบัตน
ใหถูกตองครบถวน หรือเปนปจจุบัน

    ๔) ขอใหระงบัการใชหรอืการเปดเผยขอมลูสวนบคุคลที่เกี่ยวกบัตน
ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง

    ๕) ขอใหดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
เม่ือพนกาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรอืท่ีไมเก่ียวของหรอืเกินกวาความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือไดเพิกถอนความยินยอม

    ๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี ่ยวกับตน 
ในกรณีเปนขอมูลสวนบคุคลท่ีเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม (รางมาตรา ๔๑)

  (๖) การรองเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ เจาของขอมูลสวน
บุคคลที่ไดรบัความเสยีหายมสีทิธริองเรยีนตอคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคล 
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจตรวจสอบการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแก
เจาของขอมูลสวนบุคคล การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางเจาของขอมลูสวนบุคคลกับ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล รวมทัง้มีอาํนาจสัง่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการ
กระทําหรือแกไขการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายได 

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการฯ ไมรับเรื่องรองเรียนของเจาของขอมูลสวน
บุคคลหรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล บุคคลดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
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คุมครองขอมลูสวนบคุคลไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอืหรอืคาํสัง่แจงของ
คณะกรรมการฯ (รางมาตรา ๔๕ ถึง รางมาตรา ๔๘)

  (๗) มาตรการลงโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีการลงโทษทางปกครอง และโทษทาง
อาญา ดังนี้  

     ๑) โทษทางปกครอง ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมลูขาวสารของราชการเปนผูมอีาํนาจลงโทษปรบัทางปกครอง โดยใหคาํนงึถงึความ
รายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น และ
ในกรณีที่เห็นสมควรผูอํานวยการฯ อาจมีคําเตือนใหผูนั้นดําเนิน
การใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมกอนก็ได และถาผูถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนํา
บทบัญญัตเิกีย่วกับการบังคบัทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม

      โทษปรับทางปกครอง เชน กรณีผูฝาฝน
ไมมาใหถอยคํา หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการฯ ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ 
บาท (รางมาตรา ๕๔)

     ในกรณีผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองกอนใช ไมแจง
วตัถุประสงคในการขอความยนิยอม ไมจดัทาํรายการแสดงการเก็บรวบรวมขอมลูสวน
บุคคล หรือไมแจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตองระวางโทษ
ปรับทางปกครองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๕) 

    ๒) โทษทางอาญา ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝน
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลโดยไมไดรับความยินยอม หรือไมจัดใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก
ขอมูลสวนบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๖)

     ในกรณีที่ผูใดกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ
ใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อใหผูอื่นเสียหาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(รางมาตรา ๕๘)

บทสรุป  
เม่ือนานาอารยประเทศตางกไ็ดตระหนกัถงึความสาํคญัและความจาํเปนในการ

ตรากฎหมายหรือแนวทางเพ่ือใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของประชาชน 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ทัง้ระดับประเทศหรือองคการระหวางประเทศ โดยการตรากฎหมายเพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล อาทิ ในประเทศแถบทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา ที่มีกฎหมายเพื่อ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดความเปน
สวนตัวของบุคคลดังกลาว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองตรากฎหมาย
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในประเทศดวยเชนกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยู
ในความครอบครองของเอกชนขึ้นบังคับใชเปนการเฉพาะ ทําใหไมมีหลักประกัน
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อเปนมาตรการ
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล 
การจดัสงขอมูลขาวสารในยคุท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเจรญิกาวหนาอยางรวดเรว็ 
รวมทัง้เพื่อเปนการอุดชองวางของกฎหมายที่มีอยูจึงมีความจําเปนทีป่ระเทศไทย
จะตองมกีฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการคุมครองขอมลูสวนบคุคลมาใชบังคบั โดยการผลกัดนั
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การคุมครองผูเปนเจาของขอมูลและควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลของแตละบคุคล
ไมใหถูกลวงละเมิด และเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเปนกฎหมายกลาง 
ขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดไว
เปนการเฉพาะสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป

เอกสารอางอิง
• สกล อดิศรประเสริฐ. มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี

การแยกแยะประเภทขอมูลสวนบคุคล, วทิยานพินธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวชิานติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บัณฑิตย. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๒.

• สัณธาน ขันทมณี และดํารงค ทรัพยผล,รายงานกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล, การฝกอบรม
หลกัสตูร“กฎหมายธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส”ณ ควีนแมรี่ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที ่
๖ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒.

• เอกสารประกอบการพจิารณารางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... อ.พ. ๖/๒๕๕๖ 
(สมัยสามัญทั่วไป) กลุมงานบริการวิชาการ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

• รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗

คําคม

จุลนิติ๑๔๖

War is the continuation of politics by other means.

สงครามคือการตอเนื่องของการเมืองโดยการใชวิถีทางอื่น.

(จากหนังสือคําคมและวาทะสําคัญในประวัติศาสตรโลก ๒ หนา ๑๕, วิทยากร  เชียงกูล)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทนํา
ความผดิอาญาเกี่ยวกบัเพศโดยเฉพาะความผดิฐานการขมขนื

กระทาํชาํเรานั้นถอืเปนอาชญากรรมรายแรงประเภทหนึ่งในสงัคมโลก 
ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอขาวสารจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
เก่ียวกับคดคีวามผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเราที่มักจะปรากฏในรปูแบบ
ตางๆ ซึ่งจากการเปดเผยขอมูลของมูลนิธิหญิงชายกาวไกล ไดพบวา
สถานการณความรนุแรงทางเพศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีไดรวบรวมจาก
หนังสือพิมพรายวัน ๕ ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด คมชัดลึก 
และมติชน นั้น ขาวที่พบเห็นมากที่สุด คือ ขาวขมขืน โดยจากสถิติ
ผูถูกกระทําที่มีอายุนอยที่สุด เปนเด็กหญิงวัยเพียง ๑ ขวบ ๙ เดือน 
และผูถูกกระทําที่มีอายุมากที่สุด คือ ๘๕ ป ยกตัวอยางคดีที่ตกเปน
ประเด็นรอนทางสังคมทีเ่กิดขึ้นลาสุด ในกรณีทีม่ีการกลาวหาวา
นายวนัชยั แสงขาว หรอืนายเกม ฆาขมขนืนองแกม เดก็หญงิอายุ ๑๓ ป 
บนรถไฟตูนอนท่ีกอใหเกดิกระแสสงัคม และกระแสทางโซเชยีลเนต็เวริค
ใหมีการลารายชื่อเพื่อเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงโทษในคดีขมขืน
กระทาํชาํเราโดยใหมีโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว ทุกครั้งที่เกิด
เหตุการณขมขนืกระทาํชาํเรามกักอใหเกิดความหวาดกลวัและสราง
ความสะเทอืนใจใหแกคนในสงัคม และเกิดความเคยีดแคนตอผูกระทาํ
ความผิดเปนอันมาก การขมขืนกระทําชําเราจึงเปนภัยที่คุกคาม
ความสงบเรยีบรอยภายในสังคม ดังนั้น รัฐจึงตองเขามามีบทบาท
โดยกาํหนดใหการขมขนืกระทาํชาํเราเปนความผดิตามกฎหมายอาญา 
ผูกระทาํผดิตองไดรบัโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

¼ÙŒà¢ÕÂ¹
¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คดีขมขืนกระทําชําเรา
กับโทษประหารชีวิต
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๔๘

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี ้จงึขอนาํเสนอเรือ่ง “คดขีมขนืกระทําชาํเรากับโทษประหารชีวติ” 
เพื่อใหผู อานไดมีความรู เกี่ยวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา และการลงโทษประหารชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ โดยนําเสนอเปรียบเทียบระหวางประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับเดิมกบัประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบนัทีม่กีารแกไขเพ่ิมเติมแลว สาระสําคญัของความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา ๒๗๖ ความหมายของการประหารชีวิต แนวความคิดเกี่ยวกับ
โทษประหารชีวิต จุดมุ งหมายของการลงโทษประหารชีวิต และหลักประกันสิทธิของผูที่เผชิญ
โทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ ตามลําดับดังนี้ 

ตามประมวลกฎหมายอาญานัน้ไดมบีทบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกับเพศ ใชบงัคบัมาเปนระยะเวลา 
๕๐ ป ตอมาไดมีเสียงเรียกรองจากหนวยงานหลายฝายใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิด
เกีย่วกับเพศใหมคีวามทันสมัยยิง่ข้ึน จงึไดมกีารตราพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ และบัญญัติเปล่ียนแปลงความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราเสียใหม โดยมีเหตุผลในการประกาศใช ดังนี้

 “โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได
รับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ แตบทบญัญัตมิาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
เปนบทบญัญตัทิีเ่ลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่งเพศ สมควร
แกไขบทบัญญตัดิงักลาวใหสอดคลองกับหลักการมีสทิธเิทาเทียมกันระหวางชายและหญิง และหลักการ
หามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศที่เคยไดรับ
ความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”

การขมขืนกระทําชําเราจึงเปนภัยท่ีคุกคามความสงบเรียบรอย
ภายในสังคม ดังน้ัน รัฐจึงตองเขามามีบทบาทโดยกําหนด
ใหการขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 
ผูกระทําผิดตองไดรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

เปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ เดิม
และปจจุบัน ๑

ประมวลกฎหมายอาญา (เดิม) ประมวลกฎหมาย (ปจจุบัน)

มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง
ซึง่มใิชภริยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่
ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิด
วาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป
ถงึย่ีสิบป และปรบัตั้งแตแปดพนับาทถงึส่ีหม่ืนบาท

ถ  าการกระท ําความผ ิดตามวรรคแรก
ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะ
เปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต
สบิหาปถึงยีส่บิป และปรับตัง้แตสามหมืน่บาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราผู อืน่
โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย 
โดยผู อ ืน่น ัน้อยู  ในภาวะที ่ไม สามารถขัดขืนได  
หรือโดยทําใหผูอืน่นัน้เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอืน่ 
ตองระวางโทษจําคกุตั้งแตส่ีปถงึย่ีสิบป และปรบัตั้งแต
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา
การกระทําเพื ่อสนองความใครของผูกระทําโดย
ใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ 
ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใด
กระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น

ถ  า ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว าม ผิ ดต าม ว ร รคหนึ ่ง 
ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือ
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ตองระวางโทษจาํคกุตั้งแตสิบหาปถงึยีส่บิป และปรบั
ตั้ งแต สามหมื ่นบาทถึงส ีห่ม ืน่บาท  หรือจําคุก
ตลอดชีวิต

ถ าการกระทาํความผดิตามวรรคหนึง่เป น
การกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรสนั้น
ยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะ
ลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกาํหนดไวเพยีงใด กไ็ด หรอื
จะกําหนดเงื ่อนไขเพื ่อคุมความประพฤติแทนการ
ลงโทษก็ได ในกรณีทีศ่าลมีคําพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึง่ไมประสงคจะให
อยูกนิดวยกนัฉันสามภีรยิาตอไป และประสงคจะหยา 
ใหคู สมรสฝายนัน้แจงศาลทราบ และใหศาลแจง
พนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให

 ๑ จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ, การแกกฎหมายขมขืนและการตรากฎหมายใหม, บทความ, กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปท่ี ๑๐ : ๒๕๕๓ 
หนา ๘ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา.

ประมวลกฎหมายอาญา (ปจจุบัน)
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คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ประมวลกฎหมายอาญา (เดิม) ประมวลกฎหมาย (ปจจุบัน)

มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุ
ยังไมเกินสิบหาปซึง่มิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท

           

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปน
การกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และ
ปรบัตัง้แตหนึง่หมืน่สีพ่นับาทถงึสีห่มืน่บาท หรือจาํคกุ
ตลอดชีวิต         

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกและ
วรรคสองไดกระทาํโดยรวมกระทาํความผดิดวยกนั
อนัมีลกัษณะเปนการโทรมเดก็หญงิและเดก็หญงินัน้
ไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือ
วัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต

ความผิดตามที่ บัญญัติ ไว  ในวรรคแรก 
ถาเปนการกระทําทีช่ายกระทํากบัเดก็หญงิอายกุวา
สิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้น
ยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหชายและ
เด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ 
ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางท่ีผูกระทําผิด
กําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยตัว
ผูกระทําผิดนั้นไป

มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชาํเราเด็กอายยุงัไมเกิน
สิบหาปซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สีป่ถงึยีส่บิป และปรบัตัง้แตแปดพนับาทถึงสีห่มืน่บาท                 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา
การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดยการ
ใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ 
ทวารหนัก หรอืชองปาก ของผูอืน่ หรอืการใชสิง่อืน่ใด
กระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น

ถ  า ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว าม ผิ ดต าม ว ร รคห น่ึ ง
เป นการกระทําแก  เด็กอายุยังไม  เกินสิบสามป
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต    

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับ
เด็กชายในลักษณะเดียวกนัและเด็กนัน้ไมยนิยอม หรอื
ไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช
อาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

ความผดิตามทีบ่ญัญตัไิวในวรรคหนึง่ ถาเปนการ
กระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปกระทําตอเด็ก
ซึง่มอีายกุวาสบิสามป แตยงัไมเกนิสบิหาป โดยเด็กนัน้
ยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝาย
สมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาต
ให สมรสในระหว างที่ผู กระทําผิดกําลังรับโทษ
ในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําความผิด
นั้นไป 

 

ประมวลกฎหมายอาญา (ปจจุบัน)
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

๑. สาระสําคัญของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา ๒๗๖ 
ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน

สาระสาํคญัในการแกไขปรบัปรงุความผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเรานั้นมีรวม ๒ ประเดน็ กลาวคอื 
เปนการขยายขอบเขตคํานิยามของการขมขืนกระทําชําเรา และกําหนดใหสามีทีข่มขืนกระทําชําเรา
ภริยาของตนเปนความผิด อันเปนการเปลี ่ยนแปลงแนวความคิดเกี ่ยวกับความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราไปจากเดิม ดังนี้ ๒

๑.๑ องคประกอบความผิดขอ “การกระทําชําเรา”
กฎหมายใหมไดขยายขอบเขตของการกระทาํชาํเราซึ่งเดมิไดมีการวางไวเปนบรรทดัฐานโดยศาล 

ทั้งนี้ กอนทีจ่ะมีการแกไขกฎหมายดังกลาว ไดมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไวอยางกวางขวาง 
นักกฎหมายสวนหนึ่งมีความเห็นวาสมควรตองมีการเพิ่มเติมนิยามของคําวา “กระทําชําเรา” ใหมี
ความหมายกวางและครอบคลุมยิ่งกวาเดิม ทั้งนี้เพราะปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป และมีการกระทํา
ทางเพศในรปูแบบตาง ๆ  มากขึ้น มกีลุมท่ีมคีวามผดิปกตทิางเพศ ตองการรวมเพศกบัผูชายและเดก็ผูชาย
เทานั้น เนื่องจากเขาไมสามารถมีความสุขทางเพศกับผูใหญได (Paedophile) นอกจากนี้ การที่นิยาม
ดังกลาวใหรวมถึงการใชนิว้สอดใสเพื่อสนองความใครก็จะทําใหสามารถเอาผิดการกระทําตอเด็กเล็ก
ท่ีไมอาจลวงล้ําไดเพราะอวัยวะไมเอ้ืออํานวยแตเหย่ือกลบัไดรบัผลรายดานจิตใจจากการกระทาํไมนอย
ไปกวากรณีกระทําชาํเราปกต ิทําใหการรวมเพศทางปากหรอืทางทวารหนัก โดยปราศจากความยนิยอม
ของผูถูกกระทาํเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราดวย นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการใชวัตถุสิ่งของ
หรืออวัยวะอืน่ใดลวงลํ้าอวัยวะเพศของหญิง กฎหมายทีแ่กไขใหมจึงใหนิยามของการกระทําชําเราวา 
หมายความถึง การกระทําเพื ่อสนองความใครของผู กระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผู กระทํา
กระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอืน่ใดกระทํากับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของผูอืน่ กฎหมายใหมนี้เนนสาระสําคัญของการกระทําอันจะเปนการกระทําความผิด 
คอื การ “กระทาํกบั” โดยการกระทําอันถอืเปนการกระทาํชาํเราน้ีผูกระทาํยังตองมเีจตนาพิเศษกระทาํ
ไปเพื่อสนองความใครของผูกระทํา ซึ่งไดมีการใหความหมายของความใครวาหมายถึงเพียงความพอใจ
ของชายในทางเพศ ไมจําตองถึงกับรวมประเวณีสําเร็จ เพียงแตกอดจูบลูบคลําก็เปนการอันสําเร็จ
ความประสงคอันเปนความใครแลว อันเปนการใหคําอธิบายแกความผิดฐานเปนธุระจัดหาเพื่อสนอง
ความใครผูอืน่ แตการทีจ่ะถือเปนเจตนาพิเศษเพือ่สนองความใครของผูกระทําในความผิดฐานขมขืน

 ๒ ปรินดา  เวทพิสัย, ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา : ศึกษาองคประกอบความผิดกรณีผู ถูกกระทํา, วิทยานิพนธ, 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๓๓ - ๓๖.

การกระทําชําเรา หมายความถึง การกระทําเพื ่อสนอง
ความใครของผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา
กระทาํกบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรอืชองปากของผูอืน่ หรอื
การใชสิ่งอื่นใดกระทาํกบัอวยัวะเพศ หรอืทวารหนกัของผูอื่น
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จุลนิติ

กระทาํชาํเรานีจ้ะมขีอบเขตแคไหน เพยีงใด ยอมตองพจิารณาประกอบกบัลกัษณะของการกระทาํชาํเรา
ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย

๑.๒ องคประกอบความผิดขอ “ผูกระทํา” 
ชายและหญงิเปนผูกระทาํความผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเราได เน่ืองจากกฎหมายใชคาํวา “ผูใด” 

ชายจึงเปนผูลงมือกระทําความผิดได สวนกรณีของหญิงน้ันเมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามของ
การกระทาํชําเราเมือ่มิไดใหความสาํคญักับการทีอ่วยัวะสบืพนัธของชายลวงลํา้อวยัวะของหญงิอกีตอไป 
หญงิจงึสามารถเปนผูลงมอืกระทาํความผดิดวยตนเองไดเชนกนั มใิชเปนไดแตเพยีงในฐานะตวัการรวม
เชนดังแตกอน

๑.๓ องคประกอบความผิดขอ “ผูถูกกระทําชําเรา” (ผูเสียหาย)
กฎหมายใชถอยคําวา “ผูใดกระทําชําเราผูอื่น...” เมื่อกฎหมายมิไดจํากัดเพศของผูถูกกระทํา

ใหเปนหญิงเทานัน้ดงัเชนตามกฎหมายท่ีใชบงัคบัมาแตเดมิ ทัง้ชายและหญิงจึงเปนผูถกูกระทําในความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราได ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับองคประกอบขอผูกระทําแลว การที่ชาย
ขมขืนกระทําชําเราหญิง ชายขมขืนกระทําชําเราชาย หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย หญิงขมขืนกระทํา
ชาํเราหญงิ เหลาน้ีลวนเปนความผิดฐานขมขนืกระทําชาํเราตามกฎหมายทีแ่กไขใหม ดงันัน้ ชายทีท่าํการ
ผาตัดเปล่ียนเพศเปนหญิงจึงสามารถตกเปนผูเสียหาย และหญิงที่ทําการผาตัดเปล่ียนเพศเปนชายจึง
สามารถเปนผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานี้ได

ภริยาก็สามารถตกเปนผูถูกขมขืนกระทําชําเราโดยสามีของตนเองได นอกจากนี้ กฎหมายยัง
กาํหนดเพิม่เตมิตอไปวา “กรณีเปนการกระทาํความผดิระหวางคูสมรสและคูสมรสนัน้ยงัประสงคจะอยู
กินด วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน อยกว าที่กฎหมายกําหนดไว  เพียงใดก็ได หรือ
จะกาํหนดเงือ่นไขเพือ่คมุความประพฤตแิทนการลงโทษกไ็ด ในกรณทีีศ่าลมคีาํพพิากษาใหลงโทษจาํคกุ
และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา                    
ใหคูสมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให”

แนวความคิดของการแกไขกฎหมายใหสามีที่ขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองเปนความผิด
ไดนี้ เร่ิมตนจากการมองวากรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสามีภริยาแยกกันอยูตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๖๒ การเปนสามภีรยิาไดขาดจากกนัแลว ความยนิยอมของภรยิา
ในการรวมประเวณีระหวางสมรสยอมเปนอันถูกเพิกถอนไป สามีจึงไมอาจบังคับภริยาใหรวมประเวณี
กับตนไดอีกตอไป อยางไรก็ดี แมจะมีความเห็นวากฎหมายควรไดรับการแกไข แตก็เห็นควรกําหนดให
เปนความผดิอนัยอมความได เพราะผูกระทาํและผูถกูกระทาํตางก็ยงัคงมคีวามสมัพนัธฉนัสามภีรยิากนัอยู 

นักตอสู เพื่อสิทธิสตรีกลับมีมุมมองที่แตกตางออกไป
วาการปลอยใหสามีมีอํานาจบังคับตอจิตใจและกระทํา
ตอเน้ือตัวรางกายภริยาในทางเพศ โดยภริยาไมไดมี
ความตองการเชนนั้น ไมมีความแตกตางจากการท่ีชาย
กระทําการขมขืนหญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาของตน
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จุลนิติ

การขมเหงทางเพศกรณีนีจ้ึงไมนาจะถือเปนเหตุรุนแรงอันจะทําใหถึงขนาดยอมความกันไมได และใน
ขั้นตอนของการลงโทษหากปรากฏมีเหตบุรรเทาโทษหรอืมเีหตใุหรอการลงโทษได ศาลก็สมควรลดโทษ
หรือรอการลงโทษแกสามีผูกระทําความผิด ทั้งนี้ โดยใหเหตุผลวาความสัมพันธระหวางสามีภริยานั้น
เปนความสัมพนัธแบบพิเศษและมีความละเอียดออนมาก อีกทั้งการคงไวซึ่งสถาบันครอบครัวเปนสิ่งที่
มีความจาํเปนอยางย่ิง ทัง้นี ้เพราะสถาบนัครอบครวัคอืจุดเริ่มตนของการสรางพฒันาบคุลากรของชาติ
ซึ่งคนในสังคมจะเปนบุคคลที่มีคุณภาพดีไดตองเริ่มมาจากสถาบันครอบครัวของแตละบุคคลนั้น

ตอมาเกดิแนวความคดิขยายไปถงึวาแมความเปนสามภีรยิายงัมอียู ยังมิไดขาดจากกนัตามคาํสั่ง
ของศาลที่ใหแยกกันอยูก็ดี สามีก็ไมมีความชอบธรรมใด ๆ ที่จะขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองได 
ความคิดเชนนี้เกิดจากขอเรียกรองของนักตอสูเพื่อสิทธิสตรี ที่มองวากฎหมายเรื่องขมขืนกระทําชําเรา
ควรใหความคุมครองรวมไปถึงหญิงทีส่มรสดวยเชนกัน อยางไรก็ดีการทีส่ามีใชกําลังบังคับขืนใจภริยา
เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธดวยนั้น แมสังคมมองวาเปนเรื่องสวนตัวของคูสามีภริยา คนภายนอกไมสมควร
ท่ีจะเขาไปกาวกาย แตนักตอสูเพื่อสทิธสิตรกีลบัมมุีมมองที่แตกตางออกไปวาการปลอยใหสามมีอีาํนาจ
บังคบัตอจติใจและกระทาํตอเนื้อตัวรางกายภรยิาในทางเพศ โดยภรยิาไมไดมีความตองการเชนนั้น ไมมี
ความแตกตางจากการที่ชายกระทาํการขมขนืหญงิอื่นซึ่งมิใชภรยิาของตน ประกอบกบัความเหน็เกี่ยวกบั
หลักที่วาดวย “ภูมิคุมกันของสามีที่ทําใหสามีไดรับการยกเวนมิใหตองรับผิดในทางอาญาในการขมขืน
กระทําชําเราภรยิาของตน (Marital Rape Exemption)” น้ันเปนหลกัท่ีสงเสรมิและสนับสนุนใหสภาพ
ของหญิงเปนรองชาย หญงิมสีภาพทีต่ํา่ตอยกวาชาย การทีบ่ทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗๖ ของประเทศไทยวางหลกักฎหมายใหอาํนาจสามใีนการรวมประเวณกีบัภรยิาได แมภรยิา
จะไมยินยอม สามีไมมีความผิดฐานขมขนืกระทําชาํเราน้ันถอืเปนการขดัตอหลกัสทิธมินุษยชนท่ีวาดวย
ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ทําใหแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายเพื่อขจัดขอยกเวน
ดังกลาวใหหมดไป

๒. ความหมายของการประหารชีวิต
คําวา “ประหารชีวิต” หมายความวา การลงโทษฆา โทษทางอาญาชั้นสูงสุดทีล่งแกผูกระทํา

ความผิดอาญาอุกฉกรรจ 
ตามประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดเรื่อง การลงโทษประหารชวิีตไวในมาตรา ๑๘ และมาตรา 

๑๙ กลาวคือ
“มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิด มีดังนี้
(๑) ประหารชีวิต
(๒) จําคุก
(๓) กักขัง
(๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพยสิน
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จุลนิติ

โทษประหารชวีติและโทษจาํคกุตลอดชวีติมใิหนาํมาใชบงัคบัแกผูซึง่กระทาํความผดิ ในขณะที่
มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป๓

ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชวีติหรอืจาํคกุตลอดชีวติ ใหถอืวาระวางโทษดงักลาวไดเปลีย่นเปนระวางโทษจาํคกุหาสบิป”๔

 “มาตรา ๑๙ ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย”๕

๓. แนวความคิดเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต๖

นักปราชญที่มีชื่อเสียงหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ซึ่งมีทั้งผูเห็น
ดวยและผูที่ไมเห็นดวยกับการลงโทษประหารชีวิต ดังนี้

เซน็ท โทมสั อะเควนาส (Saint Thomas Aquinas) นกับวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค 
ไดใหความเห็นไววาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองลงโทษประหารชีวิตแกผูทําความผิดอุกฉกรรจ 
เพราะพระเจาไดมอบอํานาจใหกับรัฐเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดไดเฉพาะในเหตุสําคัญ ๒ ประการ
ดวยกนัคอื ประการทีห่นึง่ เพือ่ปฏบิตักิารใหเปนไปตามพระบญัชาของพระเจาเพือ่ความยตุธิรรม เพราะ
เมื่อผูใดทําใหผูอื่นตองตายไป เขาก็ควรถูกลงโทษถึงตายเชนเดียวกัน และประการที่สองคือ เพื่อรักษา
และปกปองสังคมใหพนจากการกระทําความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ราฟาเอล กาโรฟาโล (Raffaele Garofalo) นักปราชญชาวอิตาเลี่ยน ไดใหความเห็นไววา
ในเมื่อสังคมกําลังตกอยูในภาวะอันตราย ก็จําเปนอยูเองที่สังคมนั้นจะตองปองกันตนเองอยางเขมแข็ง 
ดงันัน้ ถาผูใดกระทาํความผดิอกุฉกรรจขึน้ สมาชกิของสงัคมนัน้จงึไมควรเหน็อกเหน็ใจผูกระทาํความผดิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนผูพิพากษาหรือคณะลูกขุน บุคคลเหลาน้ีตองมีความหนักแนน ตองไมแสดง
ความกรณุาตอจาํเลยซึง่เปนผูทีไ่ดกระทาํความผดิแตประการใดและการลงโทษประหารชวีติแกผูกระทาํ
ความผดิอกุฉกรรจนัน้ กเ็ปนวิธหีนึง่ทีส่งัคมใชปองกนัตนเอง เพราะนอกจากจะเปนการตดัผูกระทาํความผดิ

การลงโทษประหารชีวิตแกผูกระทําความผิดอุกฉกรรจน้ัน 
ก็เปนวิธีหนึ่งที่สังคมใชปองกันตนเอง เพราะนอกจาก
จะเปนการตัดผูกระทําความผิดใหออกไปจากสังคม
ไดอยางเด็ดขาดแลว ยังเปนการปองกันมิใหผูกระทําความผิดน้ัน
มี โอกาสไดถายทอดความชั่วรายทางสายโลหิตไปยัง
ลกูหลาน เทากบัสังคมไดทาํการคดัเลอืกสมาชกิในอนาคต
ไวโดยทางออมนั่นเอง

 ๓ มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖. 
 ๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖.
  ๕ มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖.
 ๖ ศิริกัลยา ธงชัย, การใชโทษอื่นแทนโทษประหารชีวิต, วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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ใหออกไปจากสงัคมไดอยางเดด็ขาดแลว ยังเปนการปองกันมใิหผูกระทําความผดิน้ันมีโอกาสไดถายทอด
ความชั่วรายทางสายโลหิตไปยังลูกหลาน เทากับสังคมไดทําการคัดเลือกสมาชิกในอนาคตไวโดยทาง
ออมนั่นเอง

เบนจามนิ รัช (Benjamin Rush) ผูรเิริ่มคดัคานการลงโทษประหารชวีติในประเทศสหรัฐอเมรกิา
อยางจริงจังเปนคนแรก ไดใหความเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเอาไววา การลงโทษประหารชีวิตนั้น
นอกจากจะไมสามารถยับยัง้อาชญากรรมไดแลว ยังมีผลเปนการเพิ่มอาชญากรรมที่รายแรงขึ้นไปอีก 
เพราะการที่รฐัลงโทษประหารชีวิตแกผูกระทาํความผดิอกุฉกรรจน้ัน กเ็ทากบัรฐัน้ันเองเปนผูกอใหเกดิ
อาชญากรรมที่อุกฉกรรจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมอไป

๔. จุดมุงหมายของการลงโทษประหารชีวิต มีดังตอไปนี้๗

๔.๑ เพื่อเปนการแกแคนทดแทนความผิดที่ไดกระทําขึ้น (Retribution and Expration) 
คําวา “แกแคน” หมายถึง การกระทําตอบแทนเพื่อใหสาสมกับความรูสึกเคียดแคนของฝายผูเสียหาย 
คําวา “ทดแทน” หมายถึง มิใชการกระทําเพื่อระงับอารมณของฝายผูเสียหาย แตเปนไปเพื่อความ
เปนธรรม การแกแคนทดแทนมีลักษณะที่วา ผูกระทาํความผดิจะตองไดรบัโทษที่ไดสดัสวนกับความผดิ  
โทษตามกฎหมายอาญามักจะมีรากฐานมาจากการแกแคนทดแทนรวมอยูดวย การลงโทษจะตองมีอยู
คู กับการกระทําความผิดเพื ่อความยุติธรรม ถาสังคมไมลงโทษผู กระทําความผิดก็เทากับเปน
การสนบัสนนุใหกระทาํความผิด แตการลงโทษน้ันตองไดสดัสวนท่ีเหมาะสมหรอืพอดกัีบความหนกัเบา
ของความผิดที่กระทํา

๔.๒ เพือ่เปนการขมขูมิใหมีการกระทําความผิดขึ ้นอีก (Deterrent) กลาวไดวา
โทษประหารชีวติสรางความหวาดกลวัใหบคุคลทั่วไปในรฐันั้น ๆ  ได รวมทั้งผูกระทาํความผดิในอดตีใหความสาํคัญ
กบัการขมขูมาก การประหารชีวิตมกัจะทาํตอหนาสาธารณชนดวยวธิกีารทีท่ารณุ โหดรายจนผูตองโทษ
ถึงแกความตาย ประชาชนในรัฐทีพ่บเห็นจะเกิดความเกรงกลัว แตในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป 
การประหารชีวิตจะกระทําในที ่มิดชิดและวิธีการประหารชีวิตจะตองทําใหผู ไดรับโทษเสียชีวิต
อยางรวดเร็วที่สุดไมตองทรมาน

๔.๓ เพื่อเปนการตัดโอกาสในการกระทําความผิดซํ้าขึ้นอีก (Incapacitation) เพราะโดย
ผลของการลงโทษเปนการกําจัดผูกระทําความผิดออกไปจากสังคมอยางถาวร เปนการกําจัดตนเหตุ
แหงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปจจุบันมีประเทศในโลก จํานวน ๑๑๗ ประเทศ ทีย่กเลิกโทษประหารชีวิต หรือมิไดมี
การใชโทษประหารชีวิตมาเปนเวลากวา ๑๐ ปแลว ดังนั้น จึงเหลือประเทศที่ยังใชโทษประหารชีวิตอยู
จาํนวน ๗๘ ประเทศ เชน อาฟกานสิถาน บงัคลาเทศ บาเบโดส คาเมรนู จีน คองโก ควิบา อียิปต อนิเดยี 
อิหราน อิรกั ญ่ีปุน ลาว มาเลเซยี พมา ปากสีถาน ไทย เวยีดนาม สหรฐัอเมรกิา เยเมน ซมิบพัเว เปนตน

 ๗ เพิ่งอาง.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๕๖

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ประเทศไทยนับเปน ๑ ใน ๗๘ ประเทศในโลกที่ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตอยู  
แตในป ๒๕๔๖ ไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายอาญาในสวนทีเ่ก่ียวกบัวธิกีารประหารชวีติจากการยงิเปา
มาเปนการฉีดสารเคมีแทน โดยมีเหตุผลทางดานสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมเปนหลัก

 
๕. กฎหมายและกติการะหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ๘

หลักประกันสิทธิของผูที่เผชิญโทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ
องคการสหประชาชาติไดกําหนดแนวทางเพื่อใหประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ตอผูถูกลงโทษประหารชีวิต (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Facing the 
Death Penalty) ดังนี้

๑. ในประเทศซึ่งยังคงมิไดยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตอาจกระทําไดแตเพียงเฉพาะ
อาชญากรรมทีร่นุแรงทีส่ดุนัน้ แตไมควรนาํโทษประหารชวีติไปใชกบัการกระทาํผดิทีไ่ดกระทาํลงไปโดย
ขาดเจตนา แมวาผลของการกระทํานั้นจะเปนอาชญากรรมที่รุนแรงก็ตาม

๒. จะลงโทษประหารชีวิตไดเฉพาะมีบทบัญญัติของกฎหมาย และกําหนดวาการกระทํานั้น
มโีทษประหารชวีติเทานัน้ หากมบีทบญัญตัขิองกฎหมายภายหลงัตอมากาํหนดโทษการกระทาํนัน้มโีทษ
สถานเบากวาก็ใหนําโทษที่เบากวามาใช

๓. โทษประหารชีวิตไมควรใชกับบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป ในขณะกระทําความผิดหรือ
หญิงมีครรภหรือหญิงเพิ่งคลอดบุตรหรือบุคคลวิกลจริต

๔. จะตองปรากฏหลักฐานอยางชัดเจนวาบุคคลน้ันกระทําความผิดโดยไมมีขอโตแยง 
จึงสามารถใชโทษประหารชีวิตได

๕. กอนจะมีการลงโทษประหารชีวิตจําเลยจะตองผานการพิจารณาตามข้ันตอนของศาลและ
จําเลยมีสิทธิตอสูตามกระบวนการทางศาล ทั้งนี้เพื่อผดุงความยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

๖. บุคคลใดก็ตามตองคําพิพากษาศาลใหลงโทษประหารชีวิตมีสิทธิจะอุทธรณตอศาลสูง 
และศาลสูงจะตองรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณา

๗. บคุคลใดก็ตามตองคําพพิากษาใหลงโทษประหารชีวติ มสีทิธริองขออภัยโทษหรือขอลดโทษ
ในคํารองดังกลาวเปนเหตุแกการปราณี

๘. จะไมมกีารดาํเนนิการประหารชวีติในระหวางทีม่กีารอทุธรณหรอือยูในระหวางขออภยัโทษ
หรือการขอลดโทษ

๙. การประหารชีวิตควรใชวิธีการที่มีความรุนแรงนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 ๘ เพิ่งอาง.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๕๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทสรุป
คดีขมขืนกระทําชําเราถือเปนคดีทีส่รางความสะเทือนขวัญตอผูคนในสังคม และเปนคด ี                 

ท่ีกอใหเกดิความเสยีหายทั้งแกรางกายและจติใจของเหยื่ออยางรนุแรง สงผลใหเหย่ือไดรบัความเจบ็ปวด
ทรมาน สรางความหวาดกลวัและอบัอายแกเหยื่อจนไมสามารถใชชวิีตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขดงัเดมิ 
อีกทั้งยังสงผลใหคนในครอบครวัและผูใกลชดิเหยื่อไดรบัความเจ็บปวดทางจิตใจและเกิดความเคยีดแคน
ชิงชังตอผูกระทําผิดเปนอยางมาก ผูเขียนเห็นวาในการพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด ควรพิจารณา
ในหลายแงมุมประกอบกัน โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของสังคมเปนหลัก และควรพิจารณาถึงสัดสวน
ของการกระทาํความผดิกบัโทษวามีความเหมาะสมหรอืไม เน่ืองจากตามกฎหมายทีแ่กไขใหมกําหนดให 
“การกระทาํเพื่อสนองความใครของผูกระทํา... โดยการใชสิ่งอื่นใดกระทาํกับอวยัวะเพศหรอืทวารหนกั
ของผูอืน่” นั้น ยอมครอบคลุมถึงกรณีดังตอไปนี้ดวย กลาวคือ การที่ผูกระทําใชนิ้วสอดเขาไปใน
ชองคลอดหรอืทวารหนักของเหย่ือ การท่ีผูกระทําใชมอืจบัอวยัวะเพศของเหย่ือ หรอืแมแตการท่ีผูกระทาํ
ใชนํา้ตาเทียมหยดลงบนอวัยวะเพศของเหยื่อ การกระทําเหลานี้หากเปนไปเพื่อสนองความใคร
ของผูกระทําแลว ยอมเปนความผิดฐานกระทําชาํเราท้ังสิ้น เน่ืองจากกฎหมายใหมใชคาํวา “กระทํากบั” 
ซึง่เปนคําที่มีขอบเขตกวาง ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิมการกระทําเหลานี้เปนความผิดฐานอนาจารเทานั้น 

นอกจากนี้ใหถือการ “กระทํากับ” เปนขั้นตอนสําคัญของการเปนความผิดสําเร็จ ทําใหการกระทําที่
แตเดิมเปนเพียงความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรากลายเปนความผิดสําเร็จตามกฎหมาย
ท่ีแกไขใหมนี้ อาทิเชน กรณีท่ีชายใชอวยัวะเพศของตนไปจอท่ีอวยัวะเพศผูเสยีหายแลวสาํเรจ็ความใคร 
โดยที่อวยัวะเพศของชายยงัไมลวงลํ้าเขาไปในอวยัวะเพศของผูเสยีหาย ถอืเปนความผดิสาํเรจ็ฐานขมขนื
กระทําชําเราแลว เนือ่งจากเปนการใชอวัยวะเพศกระทาํกับอวัยวะเพศของผูอืน่เพือ่สนองความใคร
ของผูกระทําแลว เปนตน ดังนีจ้ะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาในความผิดฐานขมขืน 
ตามมาตรา ๒๗๖ - ๒๗๗ นั้น มีขอบเขตที่กวางมาก หากผูกระทําความผิดฐานขมขืนทุกคนตองไดรับ
โทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว โดยไมคํานึงถึงสัดสวนของการกระทํากับโทษที่จะไดรับ ยอมไมเกิด
ความชอบธรรม และไมสามารถดาํรงความยตุธิรรมใหเกดิขึ้นในสงัคมได เพราะหลกัของการลงโทษน้ัน 
ศาลตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติการณหรือลักษณะแหงการกระความผิดที่ไดกอดวย มิใชเพียง
มุงลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนใหสาสมกับการกระทําความผิดเทานั้น

นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัยทางอาชญาวิทยา พบวาอาชญากรที่กระทําผิดสวนใหญ                  
ขณะกระทาํความผดิไมไดคดิหรอืสนใจถงึโทษที่บญัญตัไิวตามกฎหมายวามกีารลงโทษหนักเบาเพยีงใด 
รวมถึงรายงานขององคกรนิรโทษกรรมสากล ไดระบุวา งานวิจัยจากนานาประเทศไดแสดงใหเห็น                 
อยางชัดเจนวา โทษประหารชีวิตไมมีความเชื่อมโยงใด ๆ กับการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอาชญากรรม

ี้ใ  ื ํ ั

สิ ่งสําคัญที ่ทุกคนในสังคมไทยตองตระหนักรวมกัน
และกระทาํควบคูไปกบัการเพิ่มโทษ คอื การปองกนัไมใหเกดิ
การขมขืน ซึ่งทําไดหลายทาง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๕๘

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ปญหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเรา เปนปญหาสําคัญ
ในสังคมไทยท่ีควรไดรบัการแกไขอยางเรงดวน การเพ่ิมโทษถือเปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ อาจไมมี
ผลเปนการปองปรามผูกระทําผิดหรือลดจํานวนการกอคดีไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สิ่งสําคัญ
ที่ทุกคนในสังคมไทยตองตระหนักรวมกันและกระทําควบคูไปกับการเพ่ิมโทษ คือ การปองกัน
ไมใหเกิดการขมขืน ซึ่งทําไดหลายทาง ไดแก ควบคุมสื่อโทรทัศน เว็บไซต สิ่งพิมพ ในการเผยแพร
สื่อลามกอนาจาร ภาพโป หรือสิ่งอื่นใด ที่มีผลเปนการยั่วยุทางเพศ สงเสริมใหมีการอบรมศีลธรรม 
เพื่อพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตสํานึกตั้งแตเปนเยาวชน ใหมีความเคารพและเห็นคุณคาเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของความเปนมนุษย และตองเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีความม่ันคงแข็งแรง เพื่อผลิตคนดี
มีคุณภาพออกสูสังคม ไมกอใหเกิดปญหาหรือภาระของสังคมในอนาคต

อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นดวยกับการเพิ่มโทษผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ใหไดรับ
โทษประหารชีวิตในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดกระทํากับเหยื่ออยางทารุณโหดราย ผูกระทําความผิด
ไมมคีวามสํานกึผดิชอบชัว่ดแีละมีแนวโนมทีจ่ะกอคดขีมขนืซํา้อีกในอนาคต ผูกระทาํความผดิทีก่ระทาํ
กบัเหยือ่ทีม่คีวามออนดอยทางกายภาพอยางมาก เชน เดก็เลก็ คนชรา คนปวย คนพกิาร ผูกระทําความผิด
ทีก่ระทํากับผูสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือโดยตรงลงมา อันไดแก บิดามารดา ปูยาตายาย หรือลูก
หลาน ซึ่งเหลานี้ ถือเปนการขมขืนท่ีเปนเหตุรายแรงในความรูสึกของวิญูชนท่ัวไป สมควรอยางยิ่ง
ที่จะมีการลงโทษประหารชีวิต และหากจะมีการกําหนดเพิ่มโทษประหารชีวิตแกผูกระทําความผิด 
ควรมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ ในสวนของ
องคประกอบความผิด ในแงของการกระทํา ใหมีความชัดเจนรัดกุม และมีความเหมาะสมมากขึ้น
เพือ่ใหเกดิประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมการขมขนื นอกจากน้ี การปรับปรุง
แกไขกฎหมายตองดาํเนนิการใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑในการบญัญตัคิวามผดิทางอาญา และอยูภายใต
หลักนิติธรรม เพื่อสนองตอภารกิจของกฎหมายอาญาในอันที่จะสรางความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้น
ภายในสังคม 
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ความนํา
 “องคการระหวางประเทศ” เปนองคการทีจ่ัดตั้งขึ้นจากการ

รวมตัวกันของรัฐอธิปไตยที่มีเจตจํานงรวมกันภายใตวัตถุประสงค
อันเปนท่ีมาของการรวมตวักันจัดตั้งองคการระหวางประเทศ เมื่อรฐัตาง ๆ 
ไดมีการใหความเห็นชอบกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ
น้ันแลว ยอมเกดิองคการระหวางประเทศเปน “นติบิคุคลในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ” ขึ้นใหม อันมีขอบเขตวัตถุประสงค สิทธิหนาที่
และความรับผิดเกิดขึ้นแยกตางหากจากรัฐอธิปไตยแตละรัฐที่รวมตัว
กันนั้นในทํานองเดียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายภายในของแตละรัฐ 

 การที ่วัตถุประสงคขององคการระหวางประเทศจะบรรลุ
ผลสําเร็จไดนั้นยอมมีการประชุมปรึกษาหารือกันในระหวางรัฐสมาชิก 
และแสดงออกมาในรปูแบบของ “ขอมตขิององคการระหวางประเทศ” 
ในฐานะที ่เปนเจตจํานงรวมกันของรัฐสมาชิกทุกประเทศภายใต
วัตถปุระสงคของการจดัตั้งองคการระหวางประเทศนั้น ๆ  ประการสาํคัญ
ทีค่วรพิจารณาตอมาคือ ขอมติขององคการระหวางประเทศมีผล
ทางกฎหมายระหวางประเทศในฐานะที่เปนพันธกรณีของรัฐสมาชิก
หรือรัฐอื่นในประชาคมโลกที่มิไดเปนสมาชิกขององคการระหวาง
ประเทศนั้นหรือไม และมีขอบเขตมากนอยเพียงใด 

ในบทความนี้จะกลาวถึงความทั ่วไปเกี่ยวกับ“ขอมติของ
องคการระหวางประเทศ” เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงความหมาย
และลกัษณะของขอมติขององคการระหวางประเทศ ตลอดจน “ขอมต”ิ 
ในลักษณะที่ถือวาเปนกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศ
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ความหมายและลักษณะของขอมติขององคการระหวางประเทศ๑

 “ขอมต”ิ (Resolution) ขององคการระหวางประเทศ คอื การแสดงเจตนารมณขององคการ
ระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งตองผานกระบวนวิธีการตาง ๆ ตามที่ตราสาร
กอตัง้องคการระหวางประเทศไดระบไุว เชน จาํตองกระทาํโดยมกีารประชมุรวมกนัในองคการระหวาง
ประเทศ โดยมีรัฐสมาชิกที่มีสิทธิเขารวมประชุมโดยครบองคประชุม มีการถกแถลง แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและอภิปรายเพื่อหาขอสรุปตามหัวขอที่ปรากฏอยูในระเบียบวาระการประชุม ตลอดจน
ไดมีการลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่กําหนดไว ภายหลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงแลวยอมมีขอมติ
ขององคการระหวางประเทศน้ันปรากฏข้ึน ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศ ยอมถือเปน
การแสดงเจตนารมณที่มิใชของรัฐสมาชิกโดยเอกเทศ แตถือวาเปนขอมติขององคการระหวาง
ประเทศออกในนามขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ 

ขอมติขององคการระหวางประเทศนี้ อาจมีการเรียกขานแตกตางกันออกไป เชน คําประกาศ 
(Declaration) คําวินิจฉัย (Decision) คําเสนอแนะ (Recommendation) กฎบัตร (Charter) หรือ
กฎขอบังคับ (Regulation) ฯลฯ อยางไรก็ตาม แมวาขอมติขององคการระหวางประเทศมีการ
เรยีกขานเปนประการตาง ๆ  ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว แตการพจิารณาถงึผลทางกฎหมายยอมตองพจิารณา
ถึงสภาพทางกฎหมายของขอมติ มิใชพิจารณาแตเพียงการเรียกขาน ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียด
ตอไป 

แมสวนใหญขอมติจะกระทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร แตก็ไมมีการบังคับในเรื่องรูปแบบ
แตประการใด สมัชชาใหญสหประชาชาติซึ่งเปนองคกรที่ออกขอมติมากท่ีสุดไดใชถอยคํา
ที่เหมาะสมใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของขอมติแตละฉบับ เชน การออกขอมติไปยังรัฐมักใชคําวา 
แนะนํา (Recommends) รองขอ (Requests) เชื้อเชิญ (Invites) ขอรอง (Urges) เรียกรอง (Calls 
upon) แสดงความหวังวา (Express the hope) ชี้ใหเห็นวา (Draws the attention of) ยืนยันวา 
(Firmly maintains) พิจารณาวา (Considers) 
รับทราบวา (Takes note of) และรองเรียน 
(Appeals to) จากลกัษณะถอยคาํดังกลาวแสดง
ใหเห็นวา ขอมติของสหประชาชาติอาจมีแต
เพียงผลทางการเมืองระหวางประเทศแตไมมี
พนัธกรณีใหรฐัสมาชิกจาํตองปฏิบตัติามเสมอไป 
ในขณะเดียวกัน ขอมติบางสวนก็อาจมีลกัษณะ
ในทางกฎหมาย กลาวคือ มีการวางกฎเกณฑ 
แนวทางปฏิบัติของรัฐไวดวยเชนกัน 

 ๑ ดูเพิ่มเติม ชุมพร  ปจจุสานนท, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ (หนวยที่ ๙), พิมพคร้ังที่ ๑๒ 
(กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๔๙-๕๑,๕๔.
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ในประการสาํคญั คําวา “ขอมติ” หรอื “Resolution” นัน้ จะไมปรากฏในกฎบตัรสหประชาชาต ิ
แตจะพบแตเพยีงคาํวา คําวินิจฉัย (Decision) และขอเสนอแนะ (Recommendation) ซ่ึงคาํทัง้สอง
ก็มีความหมายเชนเดียวกับ “ขอมติ” ในความหมายของบทความนี้นั่นเอง ทั้งนี้ คําวินิจฉัยสวนใหญ
มักจะมีลักษณะบังคับทางกฎหมายอันเนื่องมาจากขอบทของกฎบัตร ในขณะที่ขอเสนอแนะนั้น
ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายเปนพันธกรณีใหรัฐสมาชิกจําตองปฏิบัติตาม

   
“ขอมติ” ในมิติดานการเปนกฎเกณฑอันเกิดจากองคการระหวางประเทศ๒

 กฎเกณฑอันเกิดจากองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ องคการสหประชาชาตินั้น
มีมากมายในรูปแบบของขอมติ (Resolutions)๓ ซึ่งยังมิไดรับการยอมรับหรือพัฒนาไปถึงระดับทีเ่ปน
สนธสัิญญา โดยเปนแตเพยีงกฎเกณฑท่ีแสดงถงึพฤติกรรม ตลอดจนสทิธิและหนาท่ีของรฐั เชน ปฏญิญา
สหประชาชาติวาดวยการจัดตั้งระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม ค.ศ. ๑๙๗๔ (United Nations 
Declaration on the Establishment of a New International Economic Order,1974) หรอือาจ
มิไดมีลักษณะเปนการกําหนดสิทธิและหนาทีอ่ยางชัดแจง เชน ปฏิญญาสากลแหงสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. ๑๙๔๘ (The Universal Declaration of Human Rights, 1948) ซึ่งเปนเพียงการกําหนด
มาตรฐานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามปฏิญญานั้น

 กฎเกณฑอันเกิดจากองคการสหประชาชาติไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม ยอมไมอาจถือวา
เปนบอเกดิของกฎหมายในลกัษณะของจารตีประเพณรีะหวางประเทศและไมเปนบอเกดิของกฎหมาย
ระหวางประเทศในรูปของสนธิสัญญาซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยู (Lex lata) อยางไรก็ตาม
ไมอาจปฏเิสธไดเชนเดยีวกนัวา กฎเกณฑอนัเกดิจากองคการสหประชาชาตทิีไ่ดรบัการรบัรองโดยทัว่ไป
น้ันมลีกัษณะของการพัฒนาที่กาวหนาของกฎหมายระหวางประเทศ (Progressive development 
of international law) ซึง่ถือวาเปนกฎหมายที่ควรจะเปน (Lex ferenda) และก็มีแนวโนมวา
กฎเกณฑทีเ่กิดจากองคการสหประชาชาติเหลานี้จะพัฒนาเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
หรือสนธิสัญญาตอไปไดในอนาคต

 ในคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดี Texaco Overseas Petroleum Et AI.
v. Libyan Arab Republic นัน้ อนุญาโตตลุาการไดกลาวถงึลกัษณะและสถานะทางกฎหมายระหวาง
ประเทศของขอมติโดยทั่วไปวา ตองพจิารณาจากสภาวการณในการรบัรองขอมตวิา ขอมตน้ัินไดรบัการ
รับรองจากรัฐในภูมภิาคตาง ๆ ของโลกและในระบบเศรษฐกิจตาง ๆ ของโลกหรือไม ตลอดทัง้ตอง
พิจารณาถึงหลักทีป่รากฏอยูในขอมติเหลานัน้ดวยวาเปนหลักทีม่ีอยูแลวหรือเปนหลักทีเ่กิดขึน้ใหม
และไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ มากนอยเพียงใด หากขอมติใดไดรับการรับรองจากรัฐในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลกและในระบบเศรษฐกิจตาง ๆ ของโลกก็อาจถือไดวา หลักเกณฑในขอมติเหลานั้น

 ๒ ดเูพิ่มเตมิ จมุพต  สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พมิพครั้งท่ี ๘ (กรงุเทพฯ :วญิญชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๙๖.
 ๓ ดูเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลทางกฎหมายของขอมติของคณะมนตรีความมั ่นคงและสมัชชาแหงสหประชาชาติได ท ี ่
Marko Divac Oberg., “The legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the 
Jurisprudence of the ICJ”. The European Journal of International Law, Vol. 16, No. 5, 2005, pp. 879-906.
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มีสถานะเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ ดังเชนที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ในคดี Western Sahara ไดสรุปวา ขอมติที่เกี่ยวกับการปลดปลอยอาณานิคม (Decolonization) 
และการเลือกปกครองตนเอง (Self-Determination) นั้นเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ

 ศาสตราจารยจุมพต สายสุนทร มีความคิดเห็นวา การที่ขอมติใดจะมีสถานะเปนกฎเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศไดนั้นตองพิจารณาจากเน้ือหาของขอมตินั้นเปนหลักวาไดรับการรับรอง
จากนานาประเทศอยางกวางขวางเพียงพอหรือไม 

“ขอมติ” ที่เปนกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศ๔

การพิจารณาขอมติองคการระหวางประเทศวามีลักษณะเปนการวางกฎเกณฑทางกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือไมนั้น จําตองพิจารณาขอมติในการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ
ใน ๓ กรณีดวยกัน กลาวคือ ขอมติภายในองคการระหวางประเทศ ขอมติที่ใชกับรัฐสมาชิก และขอมติ
ทีใ่ชกบัรฐัทีม่ไิดเปนสมาชิก ทัง้นี ้ขอมติขององคการระหวางประเทศท้ัง ๓ กรณีขางตนจะมีลกัษณะเปน
กฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้

กรณีขอมติภายในองคการระหวางประเทศ
 โดยปกติแลวองคการระหวางประเทศก็ยอม

มกีารบรหิารงานภายในองคการเชนเดยีวกบัรฐั ดงันัน้ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบรรลุผลสําเร็จ 
จึงตองมีการออกระเบียบกฎเกณฑเพ่ือวางแนวทาง
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ทั้งการบริหาร บุคลากร และ
งบประมาณ ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวจะออกมา
ในรูปแบบของขอมติภายในองคการระหวางประเทศ 
หรอืบางครัง้กม็ลีกัษณะเปนคาํแนะนาํในเรือ่งใดเร่ือง
หนึ่งเกี่ยวกับการทํางานขององคการ ซึ่งขอมติประเภทดังกลาวไดปรากฏเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
ในวงงานของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ๒ ใน ๓ ของขอมติทั้งหมดนั้นมีลักษณะเปนขอมติ
ทีเ่กีย่วของกับการบริหารงานภายในองคการระหวางประเทศ จงึทาํใหคาํอธิบายในบางตําราเรียกขอมติ
ดงักลาววาเปน “กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศ” หรอื “กฎหมายระหวางประเทศวาดวย
องคการระหวางประเทศ”

 กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศ มีความแตกตางจากกฎหมายภายในประเทศ
และกฎหมายระหวางประเทศ เนื่องจากกฎหมายภายในองคการระหวางประเทศเกิดจากอํานาจ
และหนาที่ซึ่งไดมีการกําหนดไวในกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ สําหรับกฎหมายภายใน
ของแตละประเทศนั้น ยอมไดรับการตราขึ้นโดยองคกรผูใชอํานาจในทางนิติบัญญัติโดยอาศัยอํานาจ
มาจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์เทียบเทารัฐธรรมนูญ ในขณะที่กฎหมายภายในองคการ

 ๔ ดเูพ่ิมเตมิ นาตยา  ทพิวนัต, “ขอมตขิององคการระหวางประเทศในฐานะท่ีเปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ,” 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๓๔), หนา ๒๓-๔๐.
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ระหวางประเทศนั้นใชบงัคบัแกรฐัสมาชกิขององคการโดยตรง แตกฎหมายระหวางประเทศจะใชบงัคบั
ตอรัฐที่ยอมรับกฎหมายดังกลาวตามหลักวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา กฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ หรอืตามหลักกฎหมายท่ัวไป ดังน้ัน กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศจึงมลีกัษณะพเิศษ
เปนการเฉพาะสําหรับเพื่อใชในการดําเนินงานในองคการระหวางประเทศนั้น ๆ 

 นักกฎหมายบางทานเห็นวา ขอมติขององคการระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
ระหวางประเทศ อันเน่ืองมาจากขอมตินั้นมลีกัษณะเปนการกระทําในทางกฎหมายท่ีเกดิขึ้นจากการ
ตกลงระหวางรัฐสมาชิกและเกิดขึ้นโดยถูกตองตามขอบทของกรรมสารกอตัง้องคการซึ่งมีสถานะ
เปนสนธิสัญญาที่มีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศอยูแลว ดังนั้น ขอมติขององคการระหวาง
ประเทศในประการนี ้จึงถูกพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็เปนบอเกดิของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา ๓๘ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ๕ 
ดวยเชนกัน

 ขอมตภิายในองคการระหวางประเทศน้ันสวนใหญไมมปีญหาในทางปฏบิตั ิเน่ืองจากกรรมสาร
กอตั้งองคการระหวางประเทศมักจะกําหนดไวอยางชดัเจนถงึอํานาจหนาท่ีขององคกรภายในที่มอีาํนาจ
หนาที่ในการบริหารงานภายในขององคการประการตาง ๆ  

 อยางไรก็ตาม ในกรณีหากกรรมสารกอตั้งองคการมิไดระบุไว การพิจารณาดูวาขอมติใด
จะมีผลในทางปฏิบัติหรือไม จําตองพิจารณาวาขอมตินั้นมีขึ้นโดยองคกรใด และแจงไปยังองคกร
ใดดวย โดยสามารถพิจารณาจากขอมติในลักษณะ ๓ ประการดวยกัน ดังนี้

ประการแรก ขอมติที่เปนเรื่องการบริหารงานโดยทั่วไป
 ขอมติในเรื่องนี้มักจะมีลักษณะเปน คําวินิจฉัย (Decision) ซึ่งรัฐสมาชิกจําตองปฏิบัติตาม

จึงกลาวไดวาขอมติที่เปนเรื่องการบริหารงานโดยทั่วไปมีผลบังคับในทางปฏิบัติ 
 ประการที่สอง ขอมติที่ใชกับองคการ/องคกร ที่มีสถานะสูงกวา หรืออยูภายใตการบังคับ

บัญชา
 ขอมติที่ไดมีขึน้จากองคกรที่มีอํานาจในการบริหารสูงกวาแจงหรือสั่งการไปยังองคกรที่อยู

ภายใตการบงัคับบญัชา ขอมติน้ันยอมมผีลทางกฎหมาย เชน ขอมตท่ีิออกจากองคกรหลกั (Principal 
organ) ทีแ่จงไปยังองคกรยอย (Subsidiary organ) เพื่อใหกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง นอกจากนี้ กฎบัตรอาจระบุใหองคกรหลักหน่ึงกํากับและควบคุมการทํางานขององคกรหลัก
อีกองคการหนึง่ได เชน หมวดที ่๑๐ กําหนดใหสมัชชาใหญมีอํานาจสั่งการใหคณะมนตรีเศรษฐกิจ

 ๕ Statute of the International Court of Justice: Article 38 ;
 1.  The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are 
submitted to it, shall apply:
   a. international conventions, whether general or particular, establishing rules  expressly recognized 
by the contesting states;
   b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
   c. the general principles of law recognized by civilized nations;
   d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 
qualifi ed publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
 2.  This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the 
parties agree thereto.
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และสังคมปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง๖ หรือในมาตรา ๘๕๗ และมาตรา ๘๗๘ กําหนดใหคณะมนตรี
ภาวะทรัสตีดําเนินงานโดยอยูภายใตการควบคุมของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

ในทางกลับกัน องคกรที่มีลําดับการบังคับบัญชาตํ่ากวาอาจมีขอมติไปยังองคกรที่มีลําดับ
สูงกวา ขอมติดังกลาวยอมไมมีผลตามกฎหมายระหวางประเทศใหองคกรที่มีฐานะเหนือกวา
ตองปฏบิตัติาม โดยขอมตดิงักลาวยอมมสีถานะเปนแตเพยีงขอเสนอแนะเทานัน้ จงึไมจาํเปนตองปฏบิตัิ
ตาม อยางไรกด็ ีมกีรณพีเิศษยกเวนอยูกรณหีนึง่ คอื ศาลปกครอง
ในสหประชาชาติ (United Nations Administrative Tribunal) 
ซึ่งเปนองคกรยอยของสมัชชาใหญ สามารถออกคําสั่งในรูปของ
คําพิพากษาตัดสิน มีผลบังคับผูกพันใหสมัชชาใหญตองปฏิบัติ
ตามได และ

 ประการสุดทาย ขอมติที่ใชกับองคการหรือองคกรที่มี
สถานะเทาเทยีมกนัหรอืเปนอสิระตอกนั

 ขอมติทีม่ขีึน้จากองคกรหนึง่ไปยงัอกีองคกรหน่ึงซึง่มสีถานะเทาเทยีมหรอืเปนอสิระตอกัน เชน 
ขอมตทิีม่ขีึน้ระหวางองคกรหลักบางองคกรในสหประชาชาต ิหรอืมขีึน้ระหวางสหประชาชาตติอทบวง
การชํานญัพเิศษ ขอมติดงักลาวยอมไมมผีลผูกพนัใหอกีองคกรหน่ึงตองปฏิบตัติาม เวนแตกรรมสาร
กอตั้งองคการนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 นอกจากนี้ ในความสัมพันธระหวางองคกรตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนอิสระตอกัน กรรมสารกอตั้ง
องคการมักจะกําหนดใหองคกรเหลานีม้กีารทํางานรวมกันในบางเร่ือง เชน การตัดสนิใจรวมกันระหวาง
สมัชชาใหญกับคณะมนตรีความมั่นคง

ี ื 

 ๖ Charter of the United Nations: Article 66;
 1.  The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence 
in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
 2.  It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members 
of the United Nations and at the request of specialized agencies.
 3.  It shall perform such other functions as are specifi ed elsewhere in the present Charter or as may be 
assigned to it by the General Assembly. 
 ๗ Charter of the United Nations: Article 85;
 1.  The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not 
designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration 
or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
 2.  The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist 
the General Assembly in carrying out these functions. 
 ๘ Charter of the United Nations: Article 87;
The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may: 
 a) consider reports submitted by the administering authority;
 b) accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;
 c)  provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering 
authority; and
 d) take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.
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กรณีขอมติที่ใชกับรัฐสมาชิก
 โดยหลักทัว่ไปแลว ขอมติขององคการระหวางประเทศนั้นไมถือวามีผลผูกพันใหรัฐสมาชิก

ตองปฏบิตัติามในทกุกรณี ทัง้นี ้ขอมติขององคการระหวางประเทศจํานวนมากมลีกัษณะเปนการกาํหนด
กฎเกณฑบรรทัดฐานทั่วไปทั้งทางดานการเมือง ดานศีลธรรม และดานกฎหมาย โดยสามารถพิจารณา
ผลทางกฎหมายในการเปนกฎเกณฑระหวางประเทศของขอมติไดจากเงื่อนไขตาง ๆ คือ

 ๑. ขอพิจารณาดานลักษณะขององคการระหวางประเทศที่มีขอมติ
 การแบงประเภทขององคการระหวางประเทศไดแสดงถึงสถานะบางประการที่จะสงผลถึง

การดําเนินงานขององคการระหวางประเทศนั ้น ๆ อันเนื ่องมาจากลักษณะความหลากหลาย 
และเฉพาะเจาะจงขององคการระหวางประเทศแตละองคการ เชน การดําเนินงานโดยอาศัยขอมติ
ขององคการสหประชาชาตน้ัิน ขอมติของสหประชาชาตสิวนใหญจะไมมผีลผกูพันใหรฐัสมาชกิจาํตอง
ปฏบิติัตาม แตอาจมผีลเปนการวางกฎเกณฑหรอืทางปฏบิตัใินลกัษณะที่กวางขวางทั่วไป นอกจากน้ี 
องคการระหวางประเทศในลักษณะทํานองเดียวกับองคการสหประชาชาติยังสามารถขยายอํานาจ
นอกเหนือจากที่กรรมสารกอตั้งองคการไดระบุไวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดเชนกัน

หลักเกณฑดังกลาวอาจอธิบายไดโดยใช ทฤษฎีอํานาจโดยปริยาย (Implied Power) ของ
องคการระหวางประเทศ ซึง่ทฤษฎีนีม้จุีดมุงหมายในการขยายขอบเขตอํานาจขององคการระหวาง
ประเทศใหกวางขวางออกไปโดยไมขัดกับวัตถุประสงคหลักในการกอตั้งองคการระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ทฤษฎีอํานาจโดยปริยายมีสาระสําคัญวา องคการระหวางประเทศยอมมีอํานาจทุกประการ
เทาที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว แมวาอํานาจ
ดังกลาวกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นจะมิไดมีการกําหนดไวโดยชัดแจงก็ตาม

 ๒. ขอพิจารณาดานกรรมสารกอตั้งขององคการระหวางประเทศที่มีขอมติ
 องคการระหวางประเทศนั้นกอตั้งขึ้นไดโดยอาศัยกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ

ซึ่งมีลักษณะเปนสนธิสัญญาที่รัฐตาง ๆ ซึ่งภายหลังไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
นั้น ไดรวมกันจัดทําขึ ้นและตกลงรวมกันเพื ่อวางขอบเขตแหงวัตถุประสงคและการดําเนินงาน
ขององคการระหวางประเทศ จึงกลาวไดวา กรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศเปนแมบท
หรือธรรมนูญทีอ่งคการระหวางประเทศและรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศนัน้จําตองยอมรับ
นับถือและปฏิบัติตาม

 ขอมติขององคการระหวางประเทศเปนเครื่องมือประการสําคัญที่ทําใหองคการระหวาง
ประเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกรรมสารกอตัง้ เชน ในกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งถือเปน
กรรมสารกอตั้งองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหองคกรหลักทั้ง ๕ องคกร สามารถที่จะออกขอมติ
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เพื่อใหการดําเนินงานของสหประชาชาติบรรลุผลสําเร็จได๙ 
ทั้งนี้ ขอมติขององคการสหประชาชาติมีอยูดวยกัน ๒ รูปแบบ 
คือ

 คําวินิจฉัย (Decision) มักเปนขอมติที่มีลักษณะ
บังคับใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม เชน ในมาตรา ๒๕ ของ
กฎบตัรสหประชาชาตไิดกาํหนดวา “สมาชิกของสหประชาชาติ
ตกลงท่ีจะยอมรับและปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะมนตรีความม่ันคงตามกฎบัตรฉบับปจจุบัน” 
ดงันัน้ เมือ่ไรกต็ามทีค่ณะมนตรคีวามมัน่คงมขีอมตทิีม่ลีกัษณะเปนคาํวินจิฉยั ขอมตนิัน้ยอมมผีลผกูพนั
ใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม โดยผลของขอบทมาตรา ๒๕ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 คําวินิจฉัยลักษณะดังกลาวขางตน มักเปนขอมติที่กําหนดใหรัฐใดรัฐหนึ่งตองปฏิบัติตาม 
ซึ่งจะมีผลเปนพันธกรณีเฉพาะตอรัฐน้ันโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ขอมติประเภทนี้สวนใหญจึงไมมี
ลักษณะเปนการกําหนดกฎเกณฑทางกฎหมายเปนการทั่วไป อยางไรก็ตาม หากขอมติประเภทนี้ไดมี
การอางถึงกฎเกณฑที่ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไป เชน หลักการหามใชกําลัง ก็อาจพิจารณาไดวา
เปนบอเกิดของกฎหมายไดเชนเดียวกัน

สาํหรบัคาํวนิจิฉยัของสมชัชาใหญสหประชาชาตติามมาตรา ๑๘๑๐ ของกฎบตัรสหประชาชาตนิัน้ 
ไมมีผลบังคับตอรัฐสมาชิก เนื่องจากกรรมสารกอตั้งองคการหรือกฎบัตรมิไดกําหนดใหสมัชชาใหญ
มีอํานาจออกขอมติที่มีผลผูกพันใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามแตประการใด

 ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอมตทิีไ่มมผีลผกูพนัตอรฐัสมาชกิตามกรรมสาร
กอตั้งองคการ แตอาจมีลักษณะเปนการวางกฎเกณฑทางกฎหมาย หรือมีอิทธิพลตอการกอตัว
ของกฎหมายระหวางประเทศได

ั่ ั ั  ั

 ๙ นอกจากองคการสหประชาชาติแลวยังมีองคการระหวางประเทศอื่น ๆ ที่กรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นได
ระบุไวแนชัดถึงผลผูกพันของขอมติตาง ๆ ที่ออกโดยองคการระหวางประเทศ เชน กรรมสารกอต้ังประชาคมยุโรป (European 
Community) ไดบัญญัติถึงผลทางกฎหมายของขอมติหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป ไดแก
 กฎขอบังคับ (Regulation) วามีขอบขายทั่วไปกวาง ๆ แตมีผลผูกพันรัฐสมาชิกทุกประเด็น และมีผลบังคับโดยตรง 
(Directly applicable) ตอรัฐสมาชิกทุกรัฐ กลาวคือ ขอมติเหลานี้ภายหลังประกาศแลวยอมมีผลบังคับเสมือนกฎหมายภายใน
 แนวปฏิบัติ (Directive) วาเปนขอมติที่ผูกพันรัฐสมาชิกทุกรัฐ ในการที่จะตองปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว 
แตวิธีการและรูปแบบที่จะปฏิบัตินั้น รัฐสมาชิกสามารถที่จะเลือกปฏิบัติไดเอง
 คําตัดสินหรือคําวินิจฉัย (Decision) วามีผลผูกพันรัฐสมาชิกที่ไดรับแจงทุกประเด็น และ
 สําหรับคําเสนอแนะและความเห็น ไมมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก
 ๑๐  Charter of the United Nations: Article 18; 
 1. Each member of the General Assembly shall have one vote.
 2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority 
of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the 
maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security 
Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the 
Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the 
United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions 
relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.
 3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be 
decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.
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 ๓. ขอพิจารณาดานสาระสําคัญของขอมติ
 ขอมตติาง ๆ ท่ีออกจากองคการระหวางประเทศจะมีเน้ือหาสาระที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกบั

สภาวะแวดลอมหรอืสถานการณในขณะน้ันท่ีสงผลใหมีการออกขอมต ิทัง้นี ้ในการประชมุน้ันรฐัสมาชกิ
แตละรัฐจะเปนผูพิจารณาวาควรออกขอมติในลักษณะใดและมีเนื้อหาอยางไร เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ

 การพจิารณาในมติดิานสาระสาํคญัของขอมตอิงคการระหวางประเทศน้ัน กลาวไดวาขอมตอิาจ
มีสาระสําคญัและผลทางกฎหมายที่ผกูพนัตอรฐัสมาชกิขององคการะหวางประเทศ เชน ขอมติที่กาํหนด
กฎเกณฑทางกฎหมาย ขอมติที่กําหนดการมีอยูจริงของเหตุการณหรือสถานะทางกฎหมาย ซึง่จะ
สงผลใหประเทศที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตาม ขอมติที่มีลักษณะเปนการกอตัวของขอตกลงระหวาง
ประเทศสมาชิกขององคการ ซึ่งมีลักษณะเปนการกอตัวของขอตกลงหลายฝายที่มีรูปแบบงาย ๆ 
(Simplified Form) และมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก และขอมตท่ีิมลีกัษณะเปนการวางกฎเกณฑ  ซึ่งจะ
มีอิทธิพลตอการกอตัวของกฎหมายระหวางประเทศ 

ขอมติที่ใชกับรัฐที่มไิดเปนรัฐสมาชกิหรอืบคุคลภายนอกองคการระหวางประเทศ
 โดยหลักทั่วไปแลว ขอมติยอมมีผลใชบังคับตอรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศและไมมี

ผลบังคับใชตอรัฐภายนอกหรือรัฐที่สาม ซึ่งเปรียบเทียบไดกับหลักในเรือ่งสนธิสัญญาที่วา สนธิสัญญา
ยอมผกูพนัเฉพาะแตภาคสีนธิสญัญาเทานั้น อยางไรกต็าม ขอมตขิององคการระหวางประเทศอาจมผีล
ตอรัฐที่มิไดเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศหรือบุคคลภายนอกองคการระหวางประเทศ 
ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 ๑. กรณีที่รัฐที่มิไดเปนสมาชิกใหความยินยอม
 สําหรับกรณีทีก่อใหเกิดสิทธิตอรัฐทีส่ามนั้น อาจพิจารณาไดจากหลักในเรื ่องขอกําหนด

เพือ่ประโยชนแกบคุคลภายนอก เชน อาจมขีอมตขิององคการระหวางประเทศทีร่ะบใุหความชวยเหลอื
แกรัฐทีม่ิไดเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศนั้น ดังนั้น รัฐทีม่ิไดเปนสมาชิกดังกลาวก็สามารถ
แสดงความยนิยอมเขาถอืเอาประโยชนจากขอมตน้ัินได ซ่ึงอาจกระทาํโดยชดัแจงเปนหนังสอื หรอืวาจา
หรือโดยปริยาย โดยวิธีการอื่นใดก็ได 

๒. กรณีที่ขอมติจากองคการระหวางประเทศมสีถานะเปนการทั่วไป (Objective Situation)
 ขอมติขององคการระหวางประเทศที่มีขอบเขตการดําเนินงานกวางขวางในระดับโลก อาจสง

ผลกระทบหรือมีความสัมพันธตอรัฐอื่น ๆ ที่มิไดเปนสมาชิกไดดวยเชนกัน เชน องคการสหประชาชาติ
ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศที่ใหญท่ีสดุ ประกอบดวย สมาชกิเกอืบทุกรฐัในโลก โดยในมาตรา ๒ (๖) 
ของกฎบัตรสหประชาชาติไดกําหนดวา “องคการสหประชาชาติจักใหความมั่นใจวา รัฐทีม่ิใชสมาชิก
ของสหประชาชาติจะพึงตองปฏิบัติตามหลักการเหลานีเ้ทาทีจํ่าเปนแกการธํารงไวซึง่สันติภาพ
และความมัน่คงระหวางประเทศ” ดังนี้ แสดงใหเห็นวาในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศนั้น ไมเพียงแตอาศัยรัฐสมาชิกขององคการสหประชาชาติเทานั้น ทวาจําตองอาศัย
ความรวมมอืของประชาคมระหวางประเทศทั้งหมดดวย
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 ๓. กรณีที่ขอมติไดแสดงถึง “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด” 
 หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Jus Cogens) คือกฎเกณฑแบบแผนที่เปนที่ยอมรับนับถือกัน

ในประชาคมระหวางประเทศในฐานะทีเ่ปนกฎเกณฑทีไ่มอนญุาตใหมขีอยกเวน และจะแกไขไดกแ็ตโดย
กฎเกณฑแบบแผนทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัในภายหลงัเทานัน้ ทัง้น้ี บทบญัญตัดิงักลาวไดเนนวา Jus Cogens 
เปนกฎเกณฑแบบแผนบังคับเด็ดขาดของกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไป (Peremptory norm of 
general international law) ดงันั้น “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด” หรือ “Jus Cogens” จงึมี
ลักษณะที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปอันเปนท่ียอมรับและรับรูโดยรัฐตาง ๆ วาเปนหลักการที่มี
ผลผูกพันตอรัฐทั้งหมดในประชาคมโลก โดยไมมีขอยกเวน อาทิ การหามการทําลายลางเผาพันธุ

 ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศท่ีมีสาระสําคัญวาดวยหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด
จงึมผีลบงัคบัตอรฐัทกุรฐัโดยเด็ดขาด ทัง้รฐัสมาชกิและรฐัทีม่ใิชสมาชกิในองคการระหวางประเทศใด ๆ  
ในอดีตท่ีผานมา องคการสหประชาชาติไดเคยออกขอมติในประการเก่ียวกับการทําลายลางเผาพันธุ 
(Genocide) ไวในขอมติที่ ๙๕ (I) และขอมติที่ ๙๖ (I) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ 
ขอมติที่ ๑๗๗ (II) และขอมติที่ ๑๘๐ (II) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๗ และขอมติที่ ๒๖๐ (III) 
A เม่ือ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดยืนยันวา การทําลายลางเผาพันธุ 
(Genocide) เปนอาชญากรรมภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

ความสงทาย
ดงันัน้ “ขอมตขิององคการระหวางประเทศ” จงึเทากับเปนการแสดงเจตนารมณขององคการ

ระหวางประเทศ ตามที่ตราสารกอตั้งองคการระหวางประเทศไดระบุไว ซึ่งขอมติขององคการระหวาง
ประเทศยอมถือเปนการแสดงเจตนารมณที่มิใชของรัฐสมาชิกโดยเอกเทศ แตถือวาเปนขอมติของ
องคการระหวางประเทศในนามขององคการระหวางประเทศอันเปนทีร่วมตัวกันของรัฐสมาชิกทัง้หลาย 

 ขอมติขององคการระหวางประเทศนั้นแมมีการเรียกขานแตกตางกันออกไป เชน คําประกาศ 
(Declaration) คาํวนิจิฉยั (Decision) คําเสนอแนะ (Recommendation) กฎบตัร (Charter) หรอืกฎ
ขอบงัคบั (Regulation) ฯลฯ การพจิารณาถงึผลทางกฎหมายยอมตองพจิารณาถงึรายละเอยีดประการ
ตาง ๆ ดังที่ไดนําเสนอมาแลวขางตน

 ในประการสาํคญัแมขอมตบิางประเภทจะมไิดมผีลทางกฎหมายระหวางประเทศในฐานะทีเ่ปน
พันธกรณีระหวางประเทศโดยเครงครัดซึ่งหากรัฐสมาชิกไมปฏิบัติตามแลวจะมีผลในดานความรับผิด
ของรัฐก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวา ขอมติขององคการระหวางประเทศไมวาในลักษณะใด
ยอมเกิดขึน้จากเจตจํานงอันมขีึน้รวมกนัของรัฐสมาชิกท่ีรวมตัวกนัเพ่ือวตัถุประสงคสาํคัญของการ
กอตัง้องคการระหวางประเทศ ดงันัน้ รฐัสมาชิกจงึสมควรท่ีจะพิจารณาดําเนินการอนุวตักิารขอมตินัน้ ๆ  
เทาที่จะกระทําได องคการระหวางประเทศจึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดสมตามเจตนารมณของการ
จัดใหมีความรวมมือในสังคมนานาประเทศไดเปนอยางสมบูรณ 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปน
หนวยงานหลักเพ่ือจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยมีภารกิจหนาท่ี
ในการจัดทําแผนแมบท วางมาตรการ สงเสริมสนับสนุน การปองกัน 
บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย 
สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใส ใหมีความปลอดภัย และไมไดรับ
ความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสินท่ีสืบเน่ืองจากสาธารณภัย

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดบญัญตัิใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาตปิระกอบดวยสมาชกิจํานวนไมเกนิ ๒๒๐ คน ซึง่พระมหากษตัรยิ
ทรงแตงตั้งเพื่อทําหนาทีส่ภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดย
มีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาทีส่ํานักงานเลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือเปนหนวยธุรการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ซึง่ภายในเว็บไซตไดนาํเสนอขอมลูขาวสารทีน่าสนใจ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอมูลเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ขอมูลการประชมุสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประกาศ/คาํสั่งคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ เปนตน

www.disaster.go.th 
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พิพิธภัณฑอาหารไทย สถาบันอาหาร สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนองคกรทีท่ ําหนาทีเ่ปนแกนนําในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร ควบคูไปกับการแกไขปญหาและอุปสรรคตอการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจเปนแหลงใหบริการขอมูลดาน
การคาและเทคโนโลยี การบริการดานการตรวจวิเคราะห การประสาน
ความรวมมือเพื่อการแกไขปญหา และยกระดับขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรครัวไทยสูครัว
โลกโดยเว็บไซตนีไ้มเพียงแตจะทําหนาทีใ่หความรูเกี่ยวกับอาหารไทย
ท้ังดานคณุภาพและคณุคาทางโภชนาการเทาน้ัน แตยังชวยแนะนาํเมนู
อาหารไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนการสงเสรมิใหอาหารไทยไดรบัความนยิม
อยางแพรหลายไปยังนานาประเทศอีกชองทางหนึ่งดวย

iLaw (อานวา ไอ-ลอ) หรอืชื่อทางการวา โครงการอินเทอรเนต็
เพือ่กฎหมายประชาชน เปนเว็บไซตท ีน่ําเสนอขอมูลเกี ่ยวกับ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการผลักดันการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย รวมท้ังขอมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ
การจัดการความรูเกี่ยวกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากความขัด
แยงทางการเมือง เพื่อเปนบทเรียนใหสังคมไทยไดเรียนรูรวมกันตอไป 
โดยภายในเว็บไซตไดรวบรวมขอมูลเรื ่องที่นาสนใจ เกาะกระแส
เหตุการณบานเมืองในปจจุบัน รวมถึงขอมูลกฎหมายเพื่อประชาชน 
โดยแบงเปนหมวดหมูของกฎหมายในแตละดานไว ไดแก กระบวนการ
ยุติธรรม การเมือง การศึกษา คุณภาพชีวิต เทคโนโลยี ผูหญิง เยาวชน 
สิทธิมนุษยชน แรงงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน สื่อ
และอื่น ๆ 

www.thaifoodmuseum.com

http://ilaw.or.th
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