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

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน ๘๕๐ เลม
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

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

บทสัมภาษณ บทความ และขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย



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

 วารสาร “จุลนิติ” ฉบับน้ี ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาโดยเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ เน่ืองจากในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ 
เปนพิเศษ เมื่อวันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยท้ังฉบบั ทาํใหสภาปฏิรปูแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญสิน้สดุลง
พรอมกัน และจะตองเริ่มกระบวนการในการจัดทําร างรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม กลาวคือ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงต้ัง “คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” 
ขึน้คณะหน่ึงประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอกีไมเกนิยีส่บิคน “เพือ่ทําหนาที่
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
โดยในระหวางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรับฟงความคิดเห็นของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชนประกอบดวย 
เมื่อคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ และให
คณะรัฐมนตรีแจงคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการใหมีการ “ออกเสียง
ประชามติ” วาประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริงจะใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
สําหรับเพื่อใชเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือไม
 ดวยเหตุดังกลาว ทางกองบรรณาธิการจึงไดพิจารณาขออนุญาตทําการสัมภาษณความเห็น
ทางวิชาการในประเดน็ เรือ่ง “แนวทางการจัดทาํรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหม เพือ่การปฏิรปูประเทศไทย
อยางยั่งยืน” จากศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีต
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
คณบดีคณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ ดร.พรสันต 
เลีย้งบญุเลศิชยั อาจารยประจาํคณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึทรรศนะ
และแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 ในสวนบทความและเน้ือหาอ่ืนๆ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติอีกมากมาย กองบรรณาธิการขอขอบคุณ
ผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะ
ทําหนาที่สรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนเพื่อมานําเสนอแกทานผูอาน
ทุกทานตลอดไป

                                                                                        กองบรรณาธิการ 
                                                                                      พฤศจิกายน ๒๕๕๘



พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตร

แกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันเสารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐

 “...ผูที่มุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะตองไมละเลย

การศึกษา. ความรูท่ีจะศึกษามีอยูสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบติัการ 

และความรูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง ซึ่งแตละคนควรเรียนรูใหครบ 

เพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงานและแกป ญหาทั ้งปวงไดอยาง

มีประสิทธภิาพ. อกีประการหนึง่ จะตองมีความจรงิใจและบรสุิทธิใ์จ ไมวาในการงาน 

ในผูรวมงาน หรือ ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอง

ทกุอยาง เพราะความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่ง ในการผดุงและสรางเสริม

ความมีสมานฉนัท ความประสานสามคัคี และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม.  

ประการที่สาม จําเปนตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมํ่าเสมอแลว

พยายามปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญเติบโตทําความเสื่อมเสีย

แกการกระทําและความคิด. ประการที่สี่ ตองฝกฝนใหมีความสงบหนักแนน 

ทัง้ในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบหนักแนนเปนเครื่อง ผอนปรน

ระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกันไดทุกกรณี. 

โดยเฉพาะความสงบหนกัแนนในจิตใจนัน้ ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุ

ตามผล จึงชวยใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปญหา และกระทํา ไดถูกตอง 

พอเหมาะพอดี มีประสิทธผิล. หลกัปฏิบตัิทีก่ลาว เปนขอทีท่านทั้งหลายพึงรบัไว

ศกึษาพิจารณาใหเห็นกระจางและนําไปใชเปนแนวทางความประพฤติปฏบิัติ 

เพื่อนําพาตนใหบรรลุถึงความเจริญม่ันคงที่มุงหมาย...”
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๒๘๔

สารบัญ

๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน” 

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

 • ศาสตราจารย ดร. สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  ......................................................................... ๔ 
  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง 
  สภาปฏิรูปแหงชาติ

 • รองศาสตราจารย ดร. เจษฎ  โทณะวณิก ....................................................................  ๑๗
  คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

 • ดร. พรสนัต  เลี้ยงบุญเลิศชัย  .......................................................................................  ๒๘
  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑, ๑๕, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๘  ............................  ๓๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  พ.ศ. ๒๕๕๘  ...................................................................................................................  ๖๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....  ..............  ๗๓
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แนะนาํกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบญัญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  ...............................................................  ๘๑ 
 • พระราชบญัญัตภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘  ....................................................................  ๙๓

สรปุคาํพพิากษาของศาล และผลการวนิจิฉยัปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
 • คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗  
  วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
    (อุทธรณคําพิพากษา)  ......................................................................................  ๑๐๓

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • การปฏริปูระบบการเลอืกตั้งเพื่อการปฏริปูประเทศไทย  ...................................................... ๑๑๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • แนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว  ........  ๑๒๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  ..................................  ๑๒๙
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สารพันปญหากฎหมาย
 • มาตรการทางกฎหมายในการรกัษาความปลอดภยัในอากาศยาน  ....................................  ๑๓๙

เกร็ดกฎหมายนารู
 • สิทธิประโยชนท่ีผูประกนัตนจะไดรบัตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ๔) 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  .........................................................................................................................  ๑๔๙

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • วุฒิสภาของสหรฐัอเมรกิา ตอนท่ี ๑ แนวคดิและความเปนมา  .......................................  ๑๕๙

แนะนําเว็บไซต 
 • แอปพลิเคชัน “สุขพอท่ีพอสอน” , แอปพลเิคชนั “พจนานกุรมไทย+
   ราชบัณฑิตยสถาน” Green ICT : เวบ็ไซตทะเบยีนผลติภณัฑไอซทีีท่ีเปนมติร
   กบัส่ิงแวดลอม (http://ni3.mict.go.th/greenict) , สถาบนัวปิสสนาธรุะ 
   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (www.vipassanathai.org)  .........................  ๑๖๗
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมือ่มีการกลาวถึงคําวา “การปฏิรูปประเทศ” แลว นับเปนวาทกรรมที่มีการ
พูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมไทยที่ผานมาจนถึง ณ ปจจุบัน อันเปนการสะทอน
ใหเหน็สภาพปญหาของประเทศไทยของเราท่ีมีความรนุแรงถงึขั้นวกิฤตราวลกึและขยายตวั
อยางกวางขวางไปทุกภาคสวนของสังคมตัง้แตระดับประเทศลงไปถึงระดับครอบครัว 
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา ที่ประเทศไทยมีการชุมนุมประทวง
ทางการเมือง อยางตอเนื่องและลุกลามไปสูแทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเปนฝกเปนฝาย ขาดความรู รักสามัคคีและมีความคิดเห็นทางการเมือง
ทีแ่ตกตางกันถึงขนาดไมยอมรับฟงความคิดเห็นทีแ่ตกตางและมีทัศนคติทีไ่มเปนมิตร
ที่ดีตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง มีการใชกําลังและอาวุธเขาทํารายกัน กระทบตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนโดยปกตสิขุ การพฒันาเศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองชะงกังนั 
กระทบตอการใชอํานาจในทางนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ การบงัคบัใชกฎหมายไมไดผล 
ซึ่งเปนสาเหตใุหคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) เขายึดอํานาจการปกครองประเทศ
เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมกีารประกาศใหรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศใหสิน้สุดลง ยกเวนหมวด ๒ 
และในระหวางทีป่ระเทศยังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนําไปสูการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรในการปฏิรูปประเทศตอไป                                                                                  

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอยางยั่งยืน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอยางยั่งยืน

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น ไดมีการบัญญัติแนวทาง
ใหมีการปฏริปูประเทศในเชงิโครงสรางอาํนาจรฐัทั้งดานการเมอืง การบรหิารราชการแผนดนิ 
กฎหมายและความยุตธิรรม การปกครองทองถิ่น การศกึษา เศรษฐกจิ พลงังาน สาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอม สือ่สารมวลชน สังคม และดานอื่นๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสําคัญ
เพื ่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม 
มีกลไกปองกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่มปีระสทิธภิาพ ขจดัความเหลื่อมลํ้า
และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน ทําใหกลไกรฐั
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดและเปนธรรม   

การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น
ไดบัญญัติใหเปนอํานาจหนาทีข่อง “สภาปฏิรูปแหงชาติ” (สปช.) ในการศึกษาและ
เสนอแนะเพื่อใหเกดิการปฏริปู ซึ่งสภาปฏริปูแหงชาตไิดเสนอความเหน็และขอเสนอแนะ
ในการปฏิรูปประเทศตอ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” เพื่อประโยชนในการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ และในการยกรางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดนําแนวทางการปฏิรูปดานตางๆ ไปบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบบัเสนอสภาปฏริปูแหงชาต ิเพื่อลงมตใิหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญน้ี
ทัง้ฉบับ) แตเนือ่งจากสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
ทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองตกไปทั้งฉบับ และสงผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองสิ้นสุดลงพรอมกันดวย

เมือ่สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสิ ้นสุดลง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั ้ง 
“คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาทีร่างรัฐธรรมนูญ และใหมี 
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้นแทนสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อดําเนินการใหเกิด
การปฏิรปูดานตางๆ สืบตอจากสภาปฏริปูแหงชาต ิการปฏริปูประเทศจงึถอืเปนวาระแหงชาติ
ทีส่ภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว โดยการ
แสวงหาแนวทางการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซึ่งเปนทีย่อมรับของทุกฝายในสังคม 
เพือ่นาํไปสูการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิรูป
ประเทศตอไป 

รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการที่จะกําหนดโครงสราง
และอํานาจหนาทีข่ององคกรทีใ่ชอํานาจสูงสุดในรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรที่
ใชอํานาจสูงสุดในรัฐดวยกัน ความสัมพันธระหวางองคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในรัฐกับ
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จุลนิติ

ประชาชน ตลอดจนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเปน
กฎหมายที่มีความสําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น โจทยสําคัญในการ
ออกแบบรฐัธรรมนญูฉบบัใหมของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญคอืจะสรางกตกิาอยางไร
ใหประชาชนที่มีความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมท่ีมีความเปนธรรมกบัทุกฝาย และเพื่อใหรฐัธรรมนญูฉบบัใหมเปนเครื่องมอืสาํคัญ
ในการปฏริปูประเทศและเปลี่ยนผานจากสงัคมที่มีความขดัแยงสูสงัคมที่มคีวามปรองดอง
สมานฉันท และทีส่ําคัญจะมีกระบวนการอยางไรในการใหประชาชนไดเขามามีสวน
ในการ “รวมคิด รวมราง และรวมสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” อยางแทจริง ทั้งนี้ 
เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคสวน   

ดวยเหตผุลดงักลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณ
ความเห็นทางวิชาการ พรอมทรรศนะและขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในประเด็น
เรื่อง “แนวทางการจัดทํารางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม เพ่ือการปฏริปูประเทศไทยอยางยั่งยนื” 
จากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และการจัดทํารัฐธรรมนูญ อันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครอง
สภาปฏิรูปแหงชาติ รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ 
ดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดอง
ของคนในชาต ิหลักการใหมในรางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่สภาปฏิรปูแหงชาติ
ลงมติไมใหความเห็นชอบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและ
สมควรที่จะนาํมาบญัญัติไวในรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหม และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ทีไ่ดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนํามาใชเปน
แนวทางเพื่อประกอบการจัดทํารางรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ตลอดจนการออกแบบโครงสราง
รฐัธรรมนญูท่ีมีความเปนพลวตัและสามารถใชเปนเครื่องมอืในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณไดในปจจุบัน เพื่อปองกันการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยทานผูอานสามารถติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในวารสาร 
“จุลนิติ” ฉบับนี้ 
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จุลนิติ

 จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับเ พ่ือใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ

ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญถือเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยจะกําหนดโครงสราง
ทางการเมืองการปกครอง และกําหนดความสําคัญของสถาบัน
การเมือง เชน สถาบันประมุขของประเทศ สถาบันนิติบัญญัติ 
สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอื่น ๆ ของรัฐ ดังนั้น 
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงตอง
สะทอนหลกัการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือ “อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน” ดังนั้น การรางรัฐธรรมนูญจะตองให
สอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายความ
วาการใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
จะตองใชโดยประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชน ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญนั้นอาจมีทั้งรัฐธรรมนูญที่ เป นลายลักษณอักษร 
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และประเทศไทย เปนตน สวนรฐัธรรมนูญทีไ่มเปนลายลกัษณอกัษร 
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน 
 ในทางหลักรฐัศาสตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในโลกแบงออกไดเปน ๓ รูปแบบหลกั ดังนี้ 
 ๑. ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) เปนการ
ปกครองโดยใชหลกัการควบอํานาจ (Fusion of Power) มตีนกาํเนดิ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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 ๑วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ดษุฎบีณัฑติ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร, อดตีอธิการบดีสถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร 
(นิดา) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏริูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ

ศาสตราจารย ดร. สมบัติ  ธํารงธัญวงศ๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประเทศไทยมีการปกครองโดยใช ระบบรัฐสภามาเป นเวลา 
๘๓ ปแลว มรีฐัธรรมนญูมาแลวจาํนวน ๑๙ ฉบบั หากระบบรฐัสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผล
ให การ เมือง ไทยมีการพัฒนาก าวหน าและมีความมั ่นคง
ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้

ประเทศไ

มาจากประเทศองักฤษ และประเทศตาง ๆ  ในยุโรปและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของประเทศองักฤษ
กจ็ะใชระบบรฐัสภาในการปกครองประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุน แมจะไมเคยตกเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ก็ใชระบบรัฐสภา เชนเดียวกัน
 ๒. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เปนการปกครองโดยใชหลักการแบงแยก
อํานาจ (Separation of Power) มีตนกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก ทั้งในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
 ๓. ระบบกึ่งรัฐสภาหรอืกึ่งประธานาธบิดี (Semi-Parliamentary System or Semi-Presidential 
System) มีตนกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เมือ่ป ค.ศ. ๑๙๕๘ ปจจุบันนิยมใชในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่กอตั้งขึ้นใหมนิยมใชระบบก่ึงรฐัสภาหรอืก่ึงประธานาธบิด ีในการปกครองประเทศ
 การปกครองในแตละรปูแบบจะมหีลกัการและปรชัญาท่ีแตกตางกัน เพราะฉะน้ันนักรฐัศาสตร
ทีจ่ะรางรัฐธรรมนูญควรจะตองเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบทางการเมืองทีแ่ตกตางกันดวย สําหรับ
ประเทศไทยนั้นไดมกีารปกครองโดยใชระบบรฐัสภามาต้ังแตเริ่มแรก กอนหนาน้ันประชาชนสวนใหญ
ยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย เรื่องการปกครองจึงเปนเรื่องของชนชั้นนําของสังคม 
การใชอาํนาจในการปกครองขึน้อยูกับพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวตามรูปแบบการปกครอง
ในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย แตราษฎรบางสวนที่มีความรูความเขาใจในเรื่องระบอบประชาธปิไตย
กลับเหน็วาการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชยน้ันไมเหมาะสมกับยุคสมยั จึงควรเปลี่ยนแปลง
อํานาจการปกครองใหเปนอํานาจของประชาชน ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจึงได
กําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร และใหสภาผูแทนราษฎรทําหนาทีเ่ลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่
บริหารประเทศ นี่คือที่มาของระบบรัฐสภาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 
  หากถามวารปูแบบของการเมอืงจะมผีลตอการพฒันาระบอบประชาธปิไตยของประเทศตาง ๆ  
หรือไม ผมคิดวาในประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะใชรูปแบบการปกครองในระบบใดก็สามารถใชไดผล
ทุกระบบ แตสําหรับประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศทีก่ําลังพัฒนา บางรูปแบบก็ใชไมไดผล 
หมายความวาเมื่อนําระบบการปกครองมาใชแลวไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองอยาง
มั่นคง หรือไมสามารถทําใหประเทศพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทยมีการปกครอง
โดยใชระบบรฐัสภามาเปนเวลา ๘๓ ปแลว มรีฐัธรรมนญูมาแลวจาํนวน ๑๙ ฉบบั หากระบบรฐัสภา
มคีวามสอดคลองและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย คงจะสงผลใหการเมอืงไทยมกีารพัฒนากาวหนา
และมีความมั่นคง ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สมควรหรือไมที่จะตองทบทวน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
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จุลนิติ

วาระบบรัฐสภาน้ันมคีวามสอดคลองกบัสภาพสังคมไทยหรือไม เพราะหากระบบรฐัสภามคีวามสอดคลอง
กบัสภาพสังคมไทยจริงคงไมทาํใหการปกครองประเทศตองสะดุดหยุดลง หรอืกอใหเกดิการรัฐประหาร
ตอเนื่องมาเหมือนเชนทุกวันนี้  

จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการ รางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัใดในอดตีมาใชสาํหรบัเปนแนวทางในการจดัทาํรางรัฐธรรมนญูฉบบัใหม เพราะเหตใุด

ศาสตราจารย ดร.สมบัตฯิ : โดยทัว่ไปในการรางรฐัธรรมนญูนัน้นอกจากจะมผีูทรงคณุวฒุิ
ดานกฎหมายประกอบเปนคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว จําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร
ทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญในเรือ่งหลกัการและปรชัญาทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
รวมเปนคณะกรรมการดวย เพราะการทีม่แีตเพยีงนกักฎหมายอาจจะทาํใหไมรูไมเขาใจถงึหลกัการและ
ปรชัญาทางรัฐศาสตรเทาทีค่วร จงึทาํใหการรางรัฐธรรมนญูทีผ่านมาเปนเพยีงแตการยดึตามรูปแบบเดมิ ๆ 
โดยมีการปรับปรุงหรือแกไขเพียงเล็กนอย ซึ่งถาเปนดังนี้แลวจะเปนรัฐธรรมนูญที่กอใหเกิด
การปฏริปูไดอยางไร ดงันัน้การรางรฐัธรรมนญูทีด่ตีองสามารถปฏริปูประเทศได ตวัอยางเชน รฐัธรรมนูญ
ของสาธารณฝรัง่เศสที ่๕๒ ซึง่เขยีนขึน้มาเพือ่แกปญหาวกิฤตทางการเมอืงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ 
ซึ่งกอนหนานั้นประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ใชระบบรัฐสภา และมีรัฐบาลผสมที่ไมเขมแข็งทําใหเกิด
วิกฤตทางการเมืองมาอยางตอเนื่อง และไมสามารถแกปญหาได สภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสจึงไดเชิญ 
นายพลชารล เดอ โกล หรือ ชารล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี เดอ โกล  (Charles André Joseph Marie 
de Gaulle) มาเปนประธานาธิบดี โดยนายพลชารล เดอโกล มีเงื่อนไขวาขอใหรางรัฐธรรมนูญใหม 
ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่รางและประกาศใชเมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ จึงเปนรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนการปกครอง
จากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือก่ึงประธานาธิบดี โดยมีนายพลชารล เดอ โกล 
เปนประธานาธิบดคีนแรกของสาธารณฝร่ังเศสท่ี ๕ และเปนรฐัธรรมนูญทีท่าํใหประเทศฝร่ังเศสสามารถ
กอบกูเกียรติภูมิความย่ิงใหญของความเปนมหาอํานาจในอดีตกลับคืนมาได และรัฐธรรมนูญฉบับป 
ค.ศ. ๑๙๕๘ นี้ก็ยังคงใชอยูในปจจุบัน 
  กรณีของประเทศฝร่ังเศสน้ี สะทอนใหเห็นวาถามีการรางรัฐธรรมนูญท่ีดีจะชวยปฏิรูป
การเมืองได ฉะนั้นการที่กรรมการรางรัฐธรรมนูญจะรางรัฐธรรมนูญโดยไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา
เปนตนแบบน้ัน เห็นวารฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีผ่านมาจะเปนรปูแบบของระบบรฐัสภาเหมอืนกนัทกุฉบบั 
อาจจะมีแตกตางกันบางก็เพียงเล็กนอย เชน รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไมเหน็ชอบน้ัน มกีารเปรียบเทียบกับรฐัธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และฉบับป ๒๕๕๐ จะพบวามสีวนสําคัญ
ที่แตกตางกัน คือ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดไวชัดเจนวา
นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป  ๒๕๕๘ 
(รางที่ตกไป) กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะเปนบุคคลภายนอกท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้งก็ได จึงขัดกับ

 ๒สาธารณรัฐฝร่ังเศสที่ ๕ เปนสาธารณรัฐปจจุบันของประเทศฝรั่งเศสที่ถือกําเนิดเม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๑ ซึ่งเกิดจาก
การลมสลายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

หลักการของระบอบประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนคนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทําหนาทีน่ิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี 
ทําหนาทีฝ่ายบริหาร และนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๕๘ กาํหนดใหบุคคลภายนอกซ่ึงไมไดเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมาเปนนายกรฐัมนตรกีไ็ด
 สําหรับอํานาจตุลาการนั้นในกรณีของประเทศไทยอํานาจตุลาการไมมีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เนือ่งจากมีหนวยงานแยกตางหากจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร จึงไมมี
ความเกี่ยวของใด ๆ กับการเมือง ในขณะที่ประเทศตาง ๆ ซึง่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจตุลาการจะมีความ
เกี่ยวของกับประชาชน เชน ในศาลสงูสดุแหงสหรฐัอเมรกิา (Supreme Court of the United States) 
กําหนดใหมีผูพิพากษาจํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีทีม่าจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน และสงใหวุฒิสภาซึ่งมีสมาชกิจาํนวน ๑๐๐ คน ท่ีมาจากการเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชน
ใหความเห็นชอบและตรวจสอบประวัติตาง ๆ ของผูที่จะมาดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง ถาเห็นวา
เปนบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม วุฒิสภาก็จะลงมติรับรองใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลสูงสุด 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต นั่นแสดงวาผูพิพากษาศาลสูงสุด อยางนอยก็มีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เพราะผูนํารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปนผูเสนอชื่อ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเปนผูตรวจสอบคณุสมบตัแิละใหความเหน็ชอบ หรอืในกรณขีองประเทศ
เยอรมน ีประธานศาลฎีกาไดรบัเลือกตั้งโดยคณะกรรมการท่ีมาจากฝายการเมอืงประกอบดวย รฐัมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐจํานวน ๑๖ มลรัฐ 
และตัวแทนจากสภาผูแทนราษฎรอีก ๑๖ คน รวมมีคณะกรรมการจํานวน ๓๓ คน ทําหนาที่
ในการเลือกประธานศาลฎีกา ซึ่งไมไดกําหนดใหประชาชนเลือกโดยตรง แตผูทําหนาทีเ่ลือกประธาน
ศาลฎีกามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนตน 
  สาํหรับประเทศไทยเหน็วาสถาบนัตุลาการนั้นตองแยกออกจากฝายนติิบญัญติั และฝายบรหิาร
โดยไมมีความเกี่ยวของกัน เพราะเห็นวายังไมควรใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงฝายตุลาการ 
ดังนั้น หากจะกลาวถึงอํานาจอธิปไตยในประเทศไทยมีเพียงแค ๒ อํานาจเทานั้น คืออํานาจ

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

นิติบัญญัติและอํานาจบริหาร สวนอํานาจตุลาการนั้นไมเกี่ยวของกับการเลือกตั้งของประชาชน
เพราะไมมีความเช่ือมโยงใด ๆ กับประชาชน และหากรัฐธรรมนูญกําหนดวานายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาฝายบริหารนั้นจะเปนบุคคลภายนอกก็ไดจะเหลือแคอํานาจเดียวที่เก่ียวของกับประชาชนคือ
อํานาจนิติบัญญัติเทานั้น ซึ่งหากเปนเชนนี้แลวก็จะขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง 
แมในทางทฤษฎีจะกําหนดวาอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจสูงสุดเพราะเปนอํานาจในการตรากฎหมาย
ขึ้นมาบริหารประเทศ แตในทางปฏิบัติอํานาจสูงสุดคืออํานาจบริหาร เพราะในระบบรัฐสภานั้น
การเสนอกฎหมาย ถาเปนกฎหมายท่ีมคีวามสําคญั เชน กฎหมายเก่ียวดวยการเงินกต็องไดรบัการรับรอง
จากนายกรัฐมนตรี เปนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญัติ
  ขอแตกตางอีกประเด็นหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งหมดจํานวน ๒๐๐ คน แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดให
สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๗ คน 
และมาจากการสรรหาอีกจํานวน ๗๓ คน แตรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ (ฉบับที่ตกไป) กําหนดใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน เปนจํานวน ๗๗ คน และมาจาก
การสรรหาอีก ๑๒๓ คน ซึ่งหากวัดระดับความเปนประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชนแลว
จะเห็นวารางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ มคีวามเปนประชาธิปไตยต่ํากวารฐัธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และ
ฉบับป ๒๕๕๐ สําหรับอํานาจของวุฒิสภาน้ันรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการกล่ันกรอง
กฎหมาย ใหความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ และมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง สวนสภาผูแทนราษฎรนั้นจะทําหนาที่สําคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย เลือกนายกรัฐมนตรี 
การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือวาวุฒิสภามีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร แตใน
ความเปนจริงแลววุฒิสภาจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับที่มาของวุฒิสภาวามีที่มาอยางไร เชน 
สภาขุนนางหรือสภาสูงของประเทศอังกฤษ (House of Lords) มาจากการแตงตั้งทั้งหมด
โดยแตงตั้งจากขุนนางที่มีศักดินาสืบทอดไดและสืบทอดไมได มีจํานวนไมแนนอน ประเทศอังกฤษ 
ซึ่งเปนตนแบบของระบบรัฐสภา กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งทั้งหมด และมีอํานาจ
นอยกวาสภาสามัญคือมีเพียงอํานาจกลั่นกรองกฎหมายเทานั้น
 สวนประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓๔๘ คน มาจากการเลือกตั้ง
ทางออมของสภาทองถิ่น โดยมีอํานาจเกือบเทียบเทาสภาผูแทนราษฎร ยกเวน ๒ อํานาจ คือ อํานาจ
อภปิรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และอาํนาจพิจารณากฎหมายงบประมาณ สวนประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กําหนดใหวุฒิสภา หรือสภาสูงมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงท้ังหมด 

ไมวาจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญตองพิจารณาหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ใหชัดเจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบการปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบ
รัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือไม

ไมวาจะนํา
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๕๐ มลรฐั มลรัฐละ ๒ คน แตมอํีานาจมากกวาสภาผูแทนราษฎร กลาวคอื มีอํานาจเสนอรางกฎหมาย
เหมือนกับสภาผู แทนราษฎร และม ีอ ํานาจในการถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
การใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงสําคัญ เชน ตําแหนงรัฐมนตรี ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง 
หรือตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ซึ่งเปนอํานาจของวุฒิสภา โดยสภาผูแทนราษฎรไมมีอํานาจดังกลาว 
  นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งทีแ่ตกตางกันคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดให
นายกรฐัมนตรตีองมาจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แตเมื่อดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรแีลว
ใหพนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายความวามีการประยุกตหลักการ
แบงแยกอํานาจของระบบประธานาธิบดีมาใช ซึง่ในระบบประธานาธิบดีนัน้ถือวาฝายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงใหทําหนาที่บริหารประเทศเพียงอยางเดียว และฝายนิติบัญญัติ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใหทําหนาทีบ่ัญญัติกฎหมายเปนหลัก รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ 
ประยกุตหลกัการแบงแยกอาํนาจมาใชเพราะตองการใหนายกรฐัมนตรทํีาหนาท่ีบรหิารประเทศไดอยาง
เต็มทีเ่พือ่แกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดหามไมใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมาดาํรงตาํแหนงรฐัมนตร ีถาจะเปนรฐัมนตรตีองลาออกจากการเปนสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎร สวนอํานาจในการเสนอกฎหมายที่สําคัญตองไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเชนเดิม 
แตรฐัธรรมนญูฉบับป ๒๕๔๐ ไดประยุกตโดยนําหลักการของระบบประธานาธิบดีมาใช แตยังคง
เรียกวาระบบรัฐสภา แตเปนระบบรัฐสภาเทียม ไมใชระบบรัฐสภาแทเหมือนของประเทศอังกฤษ
ที่นายกรัฐมนตรีตองทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ส.ส.) ในเวลาเดียวกัน

 สวนรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีเมื่อทําหนาท่ีนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรแีลวไมตองลาออกจากการเปน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ดงัน้ัน นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรจีงึทําหนาท่ีท้ังฝายบรหิารและฝายนติบิญัญตัิ
ในเวลาเดียวกัน จึงเปนระบบรัฐสภาที่ใชหลักการควบอํานาจ ซึ่งไมเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา เพราะประเทศเหลานี้ปญหาของประชาชนมีมาก ทัง้ปญหาความยากจนและความ
ขาดแคลนในทุกดาน  ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่บริหารจะตองมีเวลาในการทุมเทแกไขปญหาของประชาชน 
แตในระบบรัฐสภานั้นกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขาประชุมสภาเพื่อทําหนาที่สมาชิก

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๐

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

สภาผูแทนราษฎรดวย จึงไมมีเวลาทีจ่ะไปแกไข
ปญหาใหประชาชนไดอยางเต็มที ่ทาํใหปญหา
ของประชาชนสวนใหญยังเรื้อรังอยู ซึ่งตางจาก
ประเทศอังกฤษ ทีใ่ชระบบรัฐสภาเหมือนกัน 
แตไมมปีญหาพืน้ฐานดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน เชน ถนนไมพอสาํหรบัใหรถวิ่ง โรงเรยีน
ไมเพยีงพอสาํหรบัจํานวนนักเรยีน หรอืโรงพยาบาล
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนคนปวย ทัง้นีเ้พราะ

ประเทศอังกฤษไดแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ครบถวนแลวเพียงแตตองบํารุงรักษาเทานั้น 
  สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่กําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรใีนขณะเดยีวกนั หมายความวาไดนําหลกัการแบงแยกอํานาจมาใช แตไดกําหนดใหนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรตีองเขาประชมุสภาเพราะถอืวาเปนภารกจิสาํคญั เม่ือกาํหนดใหนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี
ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ถามวาจะตองเขาประชมุเปนประจําทําไม เมื่อประยุกตหลกัแบงแยก
อาํนาจมาใชแลวก็ควรเปดโอกาสใหนายกรัฐมนตรีไปทุมเทแกไขปญหาของประชาชนใหเต็มที ่ โดยจะ
เขาประชุมสภาเพื่อตอบกระทูหรือญัตติของสภาฯ เทานั้น 
  อยางไรก็ตามที่ยกตัวอยางมานี้เปนเพียงแสดงใหเห็นถึงการรางกฎหมายที่ไมสอดคลอง
กับหลักการและปรัชญาทางรัฐศาสตร แตเปนการมุงเนนในทางเทคนิคของกฎหมาย ดังนั้นไมวาจะ
นํารฐัธรรมนญูฉบับใดมาเปนตนแบบในการรางรฐัธรรมนูญ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญตองพจิารณา
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใหชดัเจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบ
การปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทย
จริงหรือไม เพราะใชระบบรัฐสภามา ๘๓ ปแลว ถาเหมาะสมก็คงจะทําใหการเมืองของประเทศไทย
กาวหนา มัน่คง และพัฒนา ไมสะดุดหรือลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเชนนี้ แตถานําระบบรัฐสภา
แบบเดิมมาใชโดยไมตรวจสอบก็ยากที่จะเกิดการปฏิรูป 
 ถาถามวาจะนําเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตัวอยางในการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ขึ้นอยู
กับวาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาแบบใด ถาใชโครงสรางระบบรฐัสภาเทียมก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ และรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่ตกไป แตถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาอยางแทจริง
ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป  ๒๕๕๐ ทีก่ําหนดใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเลอืกนายกรฐัมนตร ีและนายกรฐัมนตรตีองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และ
ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน การจะใชโครงสรางระบบรัฐสภา
แบบใดตองใหไดขอยติุกอนแลวจึงรางรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางของระบบ
รัฐสภาและสภาพสังคมของประเทศไทย 
 ปจจุบันปญหาทีมี่การกลาวถงึมากทีส่ดุคอืปญหาการซือ้สทิธิข์ายเสยีง โดยเฉพาะการเลอืกตัง้
ในทองถิ่น ซึ่งไมรวมถึงการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทีช่นะการเลือกตั้งโดยไมไดมาจาก

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงแตชนะเพราะกระแสทางการเมือง นอกจากนั้นเกือบทัง้ประเทศชนะดวยการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตในระบอบประชาธิปไตยนั้นหากเปนระบอบประชาธิปไตยทีแ่ทจริง การเลือกตั้ง
ตองสุจริตเทีย่งธรรม และโปรงใส ประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเมือ่ไดตรวจสอบประวัติของผูสมัคร
ไมวาจะในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม หรืออุดมการณทางการเมือง หากเห็นชอบ
แลวประชาชนจะบรจิาคเงนิเพื่อสนบัสนุนนักการเมอืงท่ีตนชอบดวย เชน การสมคัรรบัเลอืกต้ังท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา หากผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถสรางความเชื่อถือและความศรัทธาใหกับประชาชน
เพื ่อบริจาคเงินสนับสนุนตนได ผูสมัครคนนั้นจะไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดเลย แตสําหรับ
ประเทศไทยประชาชนผูเลือกตั้งสวนใหญจะไมตรวจสอบประวัติ ความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรมของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ แตจะรอใหหัวคะแนนของผูสมคัรแตละคนมาใหเงินเพือ่ใหเลอืกตัง้
ผูสมัครคนนั้นหรือที่เรียกกันวา “การซื้อสิทธิ์ขายเสียง” โดยจะไมมีใครบริจาคใหผูสมัครแตอยางใด 
นีค่ือลักษณะปญหาของการเลือกตั้งใประเทศไทย เพราะฉะนั้นหากยังกําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว 
หากไมสามารถแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการใหอามิสสินจางในการเลือกตั้งไดก็จะไมใช
ระบอบประชาธิปไตย เพราะวาประชาชนไมไดเลือกผู สมัครที ่เปนคนดีมีความรู ความสามารถ 
แตประชาชนเลือกคนที่ใหอามิสสินจางเพื่อชนะการเลือกตั้ง ฉะนั้นถายังรางรัฐธรรมนูญแบบนี้อยู
ก็จะเปนการสงเสริมใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงอยู และคงหวังไมไดวาจะมีการปฏิรูปการเมือง
ภายใตสภาพปญหาที่เปนไปอยูในปจจุบัน 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัท่ีสภาปฏิรปูแหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบนั้น มีหลกัการในเรื่องใดที่ด ีมีประโยชน 
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูป
แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการที่ดีอยูหลายประการ เชน การปรับปรุงระบบ
การจดัทํางบประมาณแผนดนิ โดยใหนําระบบงบประมาณรายจายประจาํปแบบใหมคอื “งบประมาณ
สองขา” มาใชแทนระบบงบประมาณที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากระบบดังกลาว รัฐจะตองเสนอรายงาน
เศรษฐกิจ กรอบนโยบายการคลัง งบประมาณรายจาย ซึ่งประกอบดวยรายไดของรัฐบาลวามาจาก
แหลงใดบาง เงินกูทีค่าดวาจะดําเนนิการในปงบประมาณ พรอมทัง้เสนองบประมาณรายจายจําแนก
ตามสวนราชการ แผนงาน โครงการ ตามทีก่ฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนด และกําหนดใหมีการ
แบงประเภทภาษีและรายไดจากแหลงรายไดอื่น ๆ ระหวางรัฐและองคกร กําหนดใหมีการจัดระบบ
งบประมาณในเชิงพื้นทีค่วบคูไปกับงบประมาณฐานหนวยงานและแผนงาน กําหนดใหการจัดทํา
งบประมาณยึดหลักการงบประมาณแบบการมีสวนรวมของประชาชน และสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการคลังและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อควบคุมใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินโดยผานระบบ
งบประมาณเปนหลัก และใหมีรายจายนอกงบประมาณจํานวนนอยที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปไดไมวาจะ
เปนการใชจายผานการกูเงินจากตางประเทศ การลดหยอน การยกเวนภาษีหรือการสรางภาระผูกพัน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๒

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

นอกกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะสงเสริมใหการใชจายเงินแผนดินมีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ทางการคลังมากยิ่งขึ้น 
  ทัง้นี ้เพื่อเปนการตอบโจทยของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช 
๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๗) ทีก่ําหนดใหการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกทีม่ีประสิทธิภาพ
ในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน 
และปองกันการบริหารราชการแผนดินทีมุ่งสรางความนิยมทางการเมืองทีอ่าจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประเทศและประชาชนในระยะยาว และ
มาตรา  ๓๕  (๘ )  ท ีก่ํ าหนดให การจัดท ํา
รางรฐัธรรมนญูตองสรางกลไกท่ีมีประสทิธภิาพ
ในการใชจายเงนิของรฐัใหเปนไปอยางคุมคา และ
ตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชน
โดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของประ เทศ  และกลไกการตรวจสอบ
และเปดเผยการใชจายเงนิของรฐัท่ีมีประสทิธภิาพ
 หลักการที ่ดีในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับทีส่ภาปฏิรูปแหงชาติลงมติ
ไมใหความเห็นชอบอีกเรื่องหนึ่งคือ การกําหนดใหศาลปกครองจัดตัง้ “แผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณ” เพื่อตรวจสอบและยบัย้ังการกระทาํท่ีอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกงบประมาณ
หรือเงินของแผนดิน ทั้งนี้ มาตรา ๒๔๔ ไดกําหนดใหจัดตั้งแผนกวินัยการคลังและการงบประมาณ
ขึน้มา ทัง้ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงูสดุ โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัองคคณะ อาํนาจหนาที่ 
การฟองคดีและวิธีการพิจารณาคดีใหระบุไวในกฎหมายลําดับรอง สวนผู ม ีสิทธิฟองคดี คือ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ (คตง.) คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) 
และประชาชนทั่วไป โดยที่มาของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนั้น
เพื ่อเปนการอุดชองโหวของการดําเนินคดีทีเ่กี ่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงงบประมาณแผนดิน
(การคอรรัปชัน) ในขั้นตอนการไตสวนหากพบวามีพฤติกรรมที่สอวามีการทุจริต สามารถสั่งใหยุติ
การกระทําได หรือหากพบวาการกระทํานั้นสรางความเสียหายใหกับเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
สามารถสั่งใหบุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพยสินตอแผนดินได
 แมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูปแหงชาติลงมติไมใหความเห็น
ชอบจะมีหลักการที่ดีในหลายเรื่อง แตมีประเด็นที่เปนปญหา คือ การออกแบบการเลือกตั้งโดยใช
ระบบสัดสวนผสมเชนเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยเชื่อวาการเลือกตั้งแบบนี้จะทําใหไมมีพรรคใด
ไดเสียงขางมากเกินครึง่ ผลการเลือกตั้งจะมีแตพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหตองจัดตั้ง 
“รัฐบาลผสม” เพื่อใหเกดิความหลากหลายของตวัแทนทางการเมืองตาง ๆ  ไมใหเกิดการผกูขาดอํานาจ
ทางการเมืองจนเปนเผด็จการรฐัสภา ทัง้นี ้รางรฐัธรรมนูญดงักลาวไดกําหนดใหการเลอืกตั้งสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรเปนระบบสัดสวนแบบผสม โดยใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๔๕๐ – ๔๗๐ คน 
มาจากการเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตัง้จํานวน ๒๕๐ คน และมาจากการเลือกตัง้แบบบัญชีรายชือ่

creo
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จํานวน ๒๐๐ – ๒๒๐ คน โดยจุดเดนของระบบการเลือกตั้งแบบใหมนี้ คือ การนําเอาคะแนนเสียง
ที่ไดรับจากระบบบัญชีรายชื่อมาเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
 ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่ออนแอมาโดยตลอด การบริหารของรัฐบาลผสม
มีปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ทีพ่รรครวมรัฐบาลตางคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามารถควบคุมรัฐมนตรีจากพรรครวมรัฐบาลได จึงมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร และตองจัดการเลือกตั้งใหม ซึ่งการเปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายการบริหาร
ประเทศไมตอเนื่อง ไมมีนโยบายที่มีเอกภาพ ไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง สงผลเสียตอการพัฒนาประเทศอยางมาก 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคตซึ่ง
ไมสามารถคาดการณไดในปจจุบัน ตลอดจนเพื่อปองกันการกระทาํใด ๆ  ท่ีเปนไปเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนูญ

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญควรจะมีการออกแบบโครงสรางเปน ๒ สวน 
กลาวคือ
 สวนแรก เปนสวนของเนื้อหาหลกั ใหบญัญตัหิลกัการสาํคญัตาง ๆ  ท่ีสอดคลองกับหลกัการของ
ระบอบประชาธิปไตยทีเ่ปนสากล และตองกําหนดใหมีความชัดเจน เชน ถาจะใชโครงสรางการเมือง
ในระบบรัฐสภาก็ตองกําหนดใหชัดเจนวานายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น 
แตหากมีกรณีความจําเปนอื่น ก็ไปบัญญัติไวในบทเฉพาะกาล 
 สวนที่สอง เปนสวนของบทเฉพาะกาล ใหบัญญัติบทกฎหมายที่กําหนดใหบังคับใชแกกรณีใด
กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในเวลาที่กําหนด หรือในสภาวการณที่ไมปกติ โดยใหบัญญัติไดเทาที่จําเปน
 แตสําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยัน
วาไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทยมีความ
กาวหนาและมีความมั่นคงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด 
ซึ่งประเดน็ในเรื่องนี้คณะกรรมาธกิารการปฏิรปูการเมอืง ในสมยัท่ีผมยงัดํารงตาํแหนงสมาชกิสภาปฏรูิป
แหงชาติ (สปช.) ไดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนํา
เอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช” กลาวคือ ใหประชาชนเลือกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติได
โดยตรง ซึ่งกรณีนี้จะทําใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมาก เพราะคนที่ประชาชนเลือกนั้นคือคนที่จะมาเปน
นายกรฐัมนตร ีมาเปนหวัหนารฐับาลและจะมอํีานาจในการบรหิารประเทศไดอยางเตม็ท่ี เพยีงแตระบบน้ี
ตองออกแบบใหกลไกการตรวจสอบฝายบริหารมีประสิทธิภาพ ถาฝายบริหารประพฤติมิชอบ กระทํา
การทุจริต คอรรัปชัน ก็สามารถตรวจสอบและกําจัดออกจากตําแหนงไดโดยงาย นอกจากนี้ยังเสนอวา
ถาจะใหฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะได
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายไดอยางเต็มที ่หมายความวากฎหมายทุกประเภทสมาชิกสภาผูแทน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ราษฎรมีสิทธิ์เสนอได รวมทั้งกฎหมายเก่ียวดวยการเงิน โดยไมตองใหนายกรัฐมนตรีรับรอง 
แตตามระบบรัฐสภานั้นไมอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ถาจะ
เสนอตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง แตหลักการแบงแยกอํานาจกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมอีาํนาจเสนอกฎหมายไดทกุประเภท รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วดวยการเงนิ ซึง่หากนายกรฐัมนตรี
ไมเห็นชอบก็มีอํานาจยับยั้งได นี่คือหลักการที่คณะกรรมาธิการนําเสนอ แตขอเสนอนี้ก็มี
กลุมอนุรักษนิยมที่ไมเห็นดวย โดยอางวาจะเปนการนําระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งการจะเปน
ระบบประธานาธิบดีไดนั้นตองมีเงื่อนไขหรือองคประกอบ ๓ ประการ คือ
 (๑) ประธานาธิบดีตองเปนประมุขของประเทศ ซึ่งเงื่อนไขขอน้ีนํามาใชกับประเทศไทยไมได
เพราะประเทศไทยรฐัธรรมนญูทกุฉบบักาํหนดไวชดัเจนวาประเทศไทยมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
 (๒) ประธานาธิบดีตองเปนหัวหนารัฐบาล และ
 (๓) ประธานาธิบดีตองมาจากการเลือกตั้ง
 ถาเขาเงือ่นไขครบทัง้ ๓ ประการ จงึจะเรยีกวาระบบประธานาธบิด ีตวัอยางเชน ประเทศสงิคโปร 
มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน แตทําหนาที่ประมุขอยางเดียวไมไดเปน
หวัหนารฐับาล จงึไมใชระบบประธานาธบิด ีสงิคโปรยงัเปนระบบรฐัสภา เพราะวาสภาเปนผูเลอืกนายก
รฐัมนตรี เปนตน ฉะนัน้ในสวนของประเทศไทยน้ัน ถากาํหนดใหประชาชนเลอืกนายกรฐัมนตรไีดโดยตรง 
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาลเทานั้น และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ 
อยางนี้จะเปนระบบประธานาธิบดีไมได เพราะฉะนั้นผมเห็นวาประการแรก ประเทศไทยควรเปลี่ยน
โครงสรางการปกครองเสยีใหม แตไมไดเอาระบบประธานาธบิดมีาใช แตใหเอาหลกัการแบงแยกอาํนาจ
มาใช โดยเรียกวา “ระบบแบงแยกอํานาจ” โดยใหมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และเปนหัวหนารัฐบาล และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ โดยกําหนดให
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารเพียงอยางเดียวไมตองทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหฝายนิติบัญญัติ
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายอยางเต็มที่ ซึ่งถาเปนแบบน้ีก็จะทําใหการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงลดลงได 
ประการทีส่อง ถาหากนายกรฐัมนตรมีาจากการเลอืกตัง้โดยตรงกไ็มมเีหตจุาํเปนทีจ่ะตองใหเงนิผูสมคัร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือไปซื้อเสียง ในเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไมตองอาศัยสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการที่จะตองมาเลือกนายกรัฐมนตรีอีก เพราะฉะนั้นสิ่งจูงใจใหผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไปซื้อเสียงก็จะลดลง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปได 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รฐัธรรมนญูฉบบัใหมเพ่ือการปฏิรปูประเทศไทยใหเปลีย่นผานไปสูสงัคมทีม่คีวามสงบสขุ
อยางยั่งยืนตลอดไป

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : ผมคิดวาระบบรัฐสภาที่กําหนดใหประชาชนเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ัน โดยสวนใหญแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรบัเลือกต้ังจะชนะดวยการ
ซื้อสิทธ์ิขายเสียง หมายความวาเรายอมใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมดีมาทําหนาที่เลือก
นายกรัฐมนตรี แลวจะใหมีนายกรัฐมนตรีที่ดีไดอยางไรในเมื่อผูที่เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็เปนคนไมดี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เพราะมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสยีง และเปนระบบตางตอบแทน กลาวคอื นายกรฐัมนตรตีองดแูลสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเปนการตอบแทนในการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตนเปนนายกรัฐมนตรี 
โดยอาจเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสวงหาประโยชนทีม่ิชอบจากการจัดทํางบประมาณ
โครงการตาง ๆ ของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออนของระบบรัฐสภามาก 
   เพราะฉะนั้นขอสรปุของผมประการแรก คอืหากนําเอา “หลกัการแบงแยกอาํนาจ” มาใชโดย
ใหประชาชนเลอืกนายกรฐัมนตรโีดยตรงกจ็ะทาํใหมลูเหตหุรอืสิง่จงูใจทีจ่ะใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไปซื้อเสียงนอยลงไดมาก เพราะการซื้อเสยีงจากการสมัครนายกรฐัมนตรโีดยตรงผมคดิวาเปนไปไดยากมาก
เพราะตองใชเงินเปนจํานวนมาก และประชาชนสามารถทีจ่ะพิจารณาไดวาคนมาสมัครรับเลือกตัง้นั้น
มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือไม ตัวอยางเชน การเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผูชนะการเลือกตั้งไมไดชนะจากการซื้อเสียง แตชนะจากกระแสทางการเมือง
 ประการที่สอง ผมเหน็วา ในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรน้ัน ควรใหมีการเลอืกประเภทเดยีว 
เรียกวา “ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัด” ซึ่งผมเรยีกวา “Provincial Party List System” โดยใหถือ
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ตัวอยางเชน ในจังหวัด ก. มีประชากร ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ใหมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๑๐ คน เพราะฉะนั้นพรรค A พรรค B หรือพรรค C หากจะไปสมัครรับเลือกตั้ง แตละพรรค
ตองสงบ ัญชีรายชื ่อผ ูสม ัครได ไม เกิน ๑๐ คน ในจังหวัดนี ้ และหากมีผู มาใช สิทธิ ์เลือกตั ้ง
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ใครจะไดรับเลือกตั้ง และตองไดคะแนนเทาไหร ก็นําจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๑๐ คน ไปหาร ๗๐๐,๐๐๐ จะได ๗๐,๐๐๐ คะแนน เทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เพราะฉะนั้นพรรคใดที่ไดคะแนนเสียง ๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เชน พรรค A ไดคะแนน ๒๓๐,๐๐๐ คะแนน หารดวย ๗๐,๐๐๐ 
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓ คน และทุกพรรคที่ไดคะแนนเลือกตั้งมาจากประชาชนก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามเปอรเซ็นตทีต่นเองไดรับเลือกตั้ง จนกระทัง่ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบ ๑๐ คน ในจังหวัดนั้น 
  ซึ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้น ประชาชนในเขตจังหวัดสามารถเลือกพรรคได 
๑ พรรค เลือกคนได ๑ คน เชน พรรค B เสนอเสนอรายชื่อผูสมัครมา ๑๐ คน ตามลําดับ ๑ – ๑๐ 
ประชาชนผูเลือกตั้งอาจจะเลือกผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อในลําดับที ่๙ ซึ่งเปนบุคคลทีต่นชอบก็ได 
โดยไมจําเปนวาผูสมัครในลําดับที ่๑ จะตองไดรับการเลือกตั้งเสมอไป ซึ่งถาเปนอยางนี้แลวพอรวม
คะแนนกต็องเรยีงตามคะแนนใหมท่ีผูสมัครแตละคนไดรบัในบญัชรีายชื่อพรรคน้ันซึ่งใครไดคะแนนมาก
ก็จะไดรับเลือกตั้งเปนอันดับที ่๑ ของพรรคนั้น และเรียงตามลําดับคะแนนเรื่อยไปตามเปอรเซ็นต

สําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยันวา
ไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทย
มีความกาวหนาและมีความมัน่คงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลาน
มาโดยตลอด “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช”

บผมสําหรั

ุ
”

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๖

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ทีพ่รรคไดรับเลือกตั ้งในจังหวัดนัน้ ซึ่งคนที่
ไดรับการเลือกตั้งก็จะเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนไมใชความตองการของผูนําพรรค 
ตรงนี้จะแกปญหาการเลือกตั้งไดอยางเบ็ดเสร็จ 
และจะลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงได 
   นอกจากนี้ระบบบญัชีรายช่ือจงัหวดันี้ยัง
เปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ
ทีไ่มไดสังกัดพรรคการเมืองไดดวย แตอยางไร
ก็ตามแมจะเปดโอกาสใหมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ ก็มีได
ไมมากนักเพราะมาถึงวันนี้ประชาชนจะไมนิยม แตในมุมมองของหลักการระบอบประชาธิปไตย
จะไมบังคับใหผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ถามีผูสมัครเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอสิระในเขตจงัหวัดท่ีมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน ถาผูสมัครอิสระไดคะแนนเสยีง 
๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็ชนะการเลือกตั้งและไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งจะทําให
เปนไปตามหลักสากลมากขึ้น และไมตองกังวลวาจะเกิดปญหาในการเลือกนายกรัฐมนตร ี เพราะได
กําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรงอยูแลว
  อกีประเด็นทีเ่ปนจุดออนของการเลือกตัง้แบบสัดสวนผสมทีเ่ปดโอกาสใหพรรคการเมือง
หลายพรรคจัดตัง้รัฐบาลผสม ในอดีตประเทศไทยตองประสบปญหาในการจัดตั้งรัฐบาลซึง่เปน
รัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ ผลลัพธของการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนผสม คือการไมมีพรรคใดไดเสียงขางมาก เชน การเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีตั้งแต
ป ค.ศ. ๑๙๔๙ มาถึงปจจุบัน มีเพียงครั้งเดียวคือการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๕๓ ที่พรรค CDU ไดคะแนน
เลอืกตั้ง ๕๐.๒ % ซึ่งเกินครึ่งเล็กนอย ดังนั้นการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมจึงมีโอกาสมากที่จะทําให
ไดรัฐบาลผสมทีอ่อนแอ คือรัฐบาลผสมทีพ่รรคแกนนํามีเสียงไมถึงครึ่ง ซึ่งจะทําใหพรรคขนาดกลาง
มีอํานาจตอรองในรัฐบาลผสมมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ  

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับ เพื ่อ ใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : หากจะกลาวถึง
แนวคดิและหลกัการสาํคญัในการจดัทาํรฐัธรรมนญูโดยทั่วไปของ
ประเทศเสรปีระชาธปิไตยท้ังหลายแลวจะเห็นไดวาไมไดจดัทาํขึ้น
เพ่ือใชสาํหรบัการปฏริปูประเทศหรอืเพื่อการสรางความปรองดอง
ของคนในชาต ิทั้งนี้ เพราะประเทศเสรีประชาธิปไตยสวนใหญ
ไมไดมปีญหาเกี่ยวกบัเรื่องการปฏริปูหรอืความปรองดอง กลาวคือ 
เรื่องของสถานการณบานเมอืงน้ันจะมลีกัษณะเปนพลวตัหรือมกีาร
พฒันาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดงัน้ัน ในกรณท่ีีประสงคจะปฏริปู
เรื่องใด ๆ ก็จะมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันระหวางประชาชน
แลวเสนอตอผูแทนของตนซึ่งอาจจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดําเนนิการตอไป หรือผูแทนของประชาชน
จะเปนผูท่ีหยิบยกประเดน็ปญหาทีค่วรจะปฏริปูขึ้นมาหารอืเองกไ็ด 
โดยประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลหรือผู นําของฝายบริหาร
นายกรฐัมนตรก็ีจะเปนผูท่ีเสนอประเดน็เพื่อปรกึษาหารอื สวนประเทศ
ในระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนทัง้หัวหนารัฐบาล
และประมุขของรัฐก็จะเปนผูที่หยิบยกขึ้นเอง ดังนั้น หากจะปฏิรูป
ในเรื่องใด ๆ แลวก็สามารถดําเนินการไดในทันทีโดยไมจําเปนตอง
ม ีการจัดท ําหรือแก  ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญ  อย างไรก็ตาม 

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ณ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก*

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๘

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

เมือ่เกิดปญหาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชน 
ในหลายประเทศจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทน
หรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหาเพื ่อรับมาดําเนินการแกไข
หรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แต หากไม สามารถแก ไข
หรือเยียวยาใหแกประชาชนได ผูแทนที ่เกี ่ยวของก็ตองจัดการ
กับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี 

กิดปญ
ายป

เมือ่เกิ
ในหล

การองจด

หากการปฏิรูปนัน้ยังไมมีความชัดเจนหรือมีขอคิดเห็นทีแ่ตกตางหรือขัดแยงกันอยู ในประเทศ
เสรปีระชาธิปไตยกย็อมจะดาํเนินการโดยกาํหนดใหประชาชนซ่ึงเปนเจาของอาํนาจเปนผูตดัสนิใจ เชน 
ในกรณีทีฝ่ ายคานมีความเห็นขัดแยงกับการปฏิรูปของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็อาจจะยุบสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อเปดทางใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งหากประชาชนยังคงออกเสียงลงคะแนนเลือก
พรรคการเมอืงเดมิท่ีเคยเปนแกนนาํในการจัดต้ังรฐับาลเขามาบรหิารประเทศอีกครั้ง ยอมหมายความวา
ประชาชนมีความประสงคที่จะใหมีการปฏิรูปในเรื่องที่รัฐบาลไดนําเสนอมา 

สําหรับการสรางความปรองดองของคนในชาตินั้น เห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ประเทศ
โดยท่ัวไปยอมจะตองมีความคดิเห็นท่ีแตกตางหรอืขดัแยงกันได แตเม่ือเกิดความขดัแยงแลวจําเปนตอง
มีกระบวนการในการจัดการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน หากเกิดปญหาลุกลามถึงขั้นมีการชุมนุม
ประทวงหรอืเคลือ่นไหวทางการเมอืง ประเทศตาง ๆ  อาทิ ประเทศเกาหล ีญี่ปุน รวมท้ังประเทศในแถบ
ทวปียุโรป ประเทศนวิซแีลนด ตลอดจนประเทศออสเตรเลยี และประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเหน็ไดวา
มีปญหาความขดัแยงหรอืมีการชุมนมุประทวงของประชาชนเกิดขึ้นภายในประเทศเชนเดยีวกัน แตเมื่อ
เกิดปญหาแลวจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทนหรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหา
เพื่อรับมาดําเนินการแกไขหรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แตหากไมสามารถแกไขหรือเยียวยา
ใหแกประชาชนได ผูแทนที่เก่ียวของกต็องจดัการกบัตัวเองดวยการลาออกหรอืยุบสภาแลวแตกรณ ี
ดงัน้ัน กลไกของบานเมอืงในการแกไขปญหาดงักลาวจําเปนตองดาํเนินการดวยระบบที่มคีวามเชื่อมโยง
ระหวางประชาชนกับผูแทน และโครงสรางของรัฐธรรมนูญตองกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
หรือถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ บนพื้นฐานของ
การคุมครองสิทธิและเสรภีาพในฐานะที่เปนสิ่งท่ีตดิตวัประชาชนทกุคนมาตั้งแตกาํเนิดและเปนเจาของ
อํานาจที่แทจริง 

ฉะนัน้ จงึอาจกลาวไดวาหลกัการและแนวคิดสาํหรบัเพื่อใชเปนกฎเกณฑหรอืกติกาในการปฏริปู
ประเทศหรือสรางความปรองดองของคนในชาติจะไมมีปรากฏอยู ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
เสรปีระชาธปิไตยโดยทั่วไป แตจะมีเฉพาะในประเทศที่มปีญหาทะเลาะเบาะแวงหรอือาจเรยีกเปนภาษา
ชาวบานงาย ๆ วาเปนประเทศทีป่ระชาชนยังตีกันอยูซึง่อาจจะมีมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
เมื่อประเทศนั้นมปีญหาประชาชนทะเลาะเบาะแวงกนัแลวดําเนนิการแกไขดวยการบญัญัติหลกัการ
หรอืวางกฎเกณฑกตกิาตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญเทานัน้ก็อาจจะยังไมเพยีงพอทีจ่ะแกไขปญหาได 
ทั้งนี้ เพราะจําเปนตองอาศัยกลไกอื่น ๆ ควบคูกันดวย เชน ในประเทศแอฟริกาใต และเอลซัลวาดอร 
จะมีวิธีการในการแกไขปญหาความปรองดองที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีการตั้ง “คณะกรรมการแสวงหา
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ขอเท็จจริงและสรางความปรองดองสมานฉันท” (Truth and Reconciliation Committee) ขึ้น 
เพื่อทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิด และรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา 

อนึ่ง สําหรับประเทศไทยนั้น หากจะจัดทําเปนรัฐธรรมนูญสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการ
ปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดองของคนในชาติแลว รัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีโครงสราง
ที่ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้

ประการแรก  ตองมีหลักการที่เปนสากลซึ่งประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายจําเปนตอง
บญัญติัไวในรฐัธรรมนญู เชน โครงสรางทัว่ไปของประเทศ การใชอํานาจของรฐั และกลไกหรอืโครงสราง
ขององคกรผูใชอํานาจรัฐตาง ๆ เปนตน ซึ่งในสวนนี้อาจจะกําหนดหามมิใหแกไขเพิ่มเติมหรือแกไข
เพิ่มเตมิไดแตตองกระทาํไดยาก ทัง้นี ้เพื่อใหเปนบทบญัญตัท่ีิมคีวามม่ันคงหรอืถาวรย่ังยืนในอนัท่ีจะใชบงัคบั
ไดทุกสถานการณและเปนการทั่วไป มิใชเฉพาะเพื่อการปฏริปูประเทศหรอืแกไขปญหาความปรองดอง
ของคนในชาติเทานั้น

ประการที่ ๒ ตองมีบทบญัญติัท่ีใหการรบัรองและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ไวอยางชัดเจนและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตมีการรับรองเพื่อเปนการยอมรับวามีสิทธิและเสรีภาพ
เชนวานัน้ ซึ ่งขั ้นตอนนี ้อาจจะเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Respect” จากนัน้ตองมีบทบัญญัติ
ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดวยอันเปนขั้นตอนที่เรียกวา “Protect” และขั้นตอนสุดทายก็คือ
การเติมเต็มหรือทําใหสิทธิและเสรีภาพมีความสมบูรณรวมทั้งมีผลใชบังคับไดจริง ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะ
เรยีกวา “Fulfill” ทัง้นี ้ในสวนนี้จะตองเปนบทบญัญตัท่ัิวไปที่สามารถนํามาใชเพื่อแกไขปญหาเรื่องการ
ปฏรูิปหรอืหากเกดิกรณท่ีีมีความจาํเปนตองสรางความปรองดองหรอืความสมานฉนัทของคนในชาตไิด 
เชน ในกรณีท่ีคนในชาตเิกดิความขดัแยงหรอืมีการทะเลาะเบาะแวงกนัเกดิขึ้น เมื่อพจิารณากลไกตาง ๆ 
เกี่ยวกบัสิทธิและเสรภีาพของประชาชนที่บญัญตัไิวในสวนน้ีแลวก็จะมีแนวทางหรอืกระบวนการในการ
แกไขได เปนตน

ประการที่ ๓ เปนบทบญัญัติเกี่ยวกบัหลกัการสาํหรบัเพ่ือใชเปนกติกาในการปฏริปูประเทศ
และสรางความปรองดองของคนในชาติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ซึง่ในสวนนีค้วรบัญญัติไวในลักษณะ
ของบทเฉพาะกาล มิใชเปนบทบัญญัติถาวรหรือเพื่อใชอยางยัง่ยืนทัว่ไปเหมือนกรณีของบทบัญญัติ
ในประการแรกดังกลาว

จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูควรนาํบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบับใดในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทาํรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพราะเหตุใด

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : ในการจัดทาํรางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ นั้น 
เม่ือพจิารณาแลวจะพบวาในหลายประเทศจะไมใชวธิกีารยกเลกิรฐัธรรมนูญแลวยกรางขึ้นใหมท้ังฉบบั 
แตจะใชวิธีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งเทากับวาประเทศนั้นมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชบังคับเพียงฉบับเดียว 
อันแตกตางจากประเทศไทยทีม่ีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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จุลนิติ

มาแลวเปนจํานวนมาก โดยรางรัฐธรรมนูญที่กําลังจัดทําอยูในขณะนี้ซึ่งเปนฉบับที่ ๒๐ นั้นก็ใชวิธีการ
จัดทําโดยการยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจจะมีผล
ทําใหเกิดบทบัญญัติมาตราตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจนอาจจะไมมีทีส่ิ้นสุด และอาจจะมีกรณี
ท่ีบทบัญญัติมาตราตาง ๆ  ท่ีใชบังคบัอยูเดมิไมมคีวามสอดคลองกับสภาพสงัคมหรอืสถานการณของบานเมอืง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับยอมจะมีความเหมาะสมยิ่งกวา 

สําหรับกรณีของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี้นั้น หากจําเปน
ตองนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว โดยสวนตัวมีความเห็นวาไมควรหยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัใดฉบบัหน่ึงมาพจิารณาเปนการเฉพาะเจาะจงเทานั้น แตตองนาํบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญทกุฉบับที่ไดเคยมีประกาศใชบงัคบัแลว รวมทั้งรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๑1ทั้งรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก และรางฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพือ่ลงมติซึง่ตกไปเมื่อวันอาทิตยที ่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา มาพิจารณาเปรียบเทียบ
อยางละเอียด 

ทัง้นี ้โดยมแีนวทางในการดาํเนนิการพจิารณาเปรยีบเทยีบเพ่ือแบงบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้

สวนที่ ๑ เปนการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับตั้งแตฉบับแรก 
คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาเปรียบเทียบวามีบทบัญญัติมาตราใดบางที่มีหลักการหรือสาระสําคัญ
ซึง่บัญญัติตามกันมาโดยตลอด ซึ่งพิจารณาแลวจะพบวาสวนใหญเปนบทบัญญัติในหมวดวาดวย 
“บททั่วไป” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือบทบัญญัติตัง้แต
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๗ ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญวาดวยรูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง 
อํานาจอธปิไตย ความเปนกฎหมายสงูสุด และการใชประเพณกีารปกครอง เปนตน ซึง่ในสวนน้ีไดบญัญตัิ

๑ยกรางโดย “คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู” ประกอบดวยกรรมาธกิารจาํนวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏริปูแหงชาติ 
แตงตั้งจากบุคคลผูเปนประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน 
และผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ฝายละ ๕ คน โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ.

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สืบตอกันมาเปนเวลาชานานและปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ ดังนั้น 
จึงตองคงหลักการของบทบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไว และใหถือเปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ 

นอกจากนี้ บทบญัญัตวิาดวยเรือ่ง “สทิธขิัน้พ้ืนฐาน” หรอื “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย” 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ยังคงบัญญัติรับรองและใหความคุมครองมาโดยตลอด 
ซึ่งแมจะมีมาตราเพิ่มเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากแตหากใชบังคับแลวไมเปนประเด็นปญหาก็ตองถือวา
เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ เชนกัน

สําหรบับทบัญญัตวิาดวยเรือ่ง “โครงสรางในการใชอาํนาจรฐั” ซึ่งประกอบดวย อํานาจนติบิญัญตั ิ
อํานาจบรหิาร และอํานาจตลุาการ จาํเปนจะตองพจิารณาในรายละเอยีดของแตละอาํนาจวาจะยังคงไว
เหมือนเดิมหรือไม เชน อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร หากยังไมชัดเจนวารูปแบบของรัฐสภา
หรอืระบบการเลอืกตัง้ควรจะมลัีกษณะใดก็อาจจะตองเวนบทบญัญตัใินสวนน้ันไวกอน แตหากตดัสนิใจ
ไดอยางชัดเจนแลววาจะใหรฐัสภามรีปูแบบเปนระบบสองสภา คอื ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาก็ใหนําบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาไวในสวนที่ ๑ หรือในกรณีของอํานาจตุลาการที่จําเปน
ตองคงไวซึ่งศาลยตุธิรรมและศาลทหาร สวนศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญหากพจิารณาแลวเหน็วา
ตองมีเหมือนเดิม ก็ตองนําบทบัญญัติทั้งหมดมารวมไวในสวนที่ ๑ เชนกัน

สวนที่ ๒ เปนการพจิารณาเปรยีบเทยีบบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบั
ซึ่งเปรียบเทียบแลวเห็นวาเปนบทบัญญัตทีิม่ีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สถานการณของประเทศที่เปล่ียนแปลงไป เชน ระบบการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่รฐัธรรมนูญ
แตละฉบับจะบัญญัติไวแตกตางกัน ทั้งนี้ เพราะตองการจะปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาที่มาของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทีเ่กดิขึ้นในแตละสมยั โดยที่ผานมาจะเหน็วามกีารเปลี่ยนแปลงระบบการเลอืกมาแลว
หลายลักษณะ อาทิ ระบบการเลอืกตั้งแบบเขตเดยีวเบอรเดยีว ระบบการเลอืกตั้งแบบแบงเขตเรียงเบอร 
ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมซึ่งเปนการนําคะแนน
การเลอืกตั้งแบบบญัชรีายชื่อท่ีประชาชนออกเสยีงเลอืกพรรคมาคาํนวณเพื่อกําหนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหสัมพันธกัน หรือในสวนของอํานาจหนาทีข่องฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีทีพ่นจาก
ตาํแหนงไปแลวแตตองอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีคณะรฐัมนตรชีดุใหมเขามารบัหนาท่ี ซึ่งรฐัธรรมนญู
แตละฉบับจะกําหนดขอจํากัดการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการดังกลาวไว
แตกตางกนัออกไป ดงัน้ัน บทบัญญัตติาง ๆ  ในสวนท่ี ๒ นี้จําเปนตองดําเนนิการพจิารณาศึกษาเปรยีบเทยีบ
เพื่อชั่งน้ําหนกัวาแตละสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นมขีอดี ขอเสยี หรอืขอบกพรองในประการใดบาง ทัง้นี้ 
เพื่อทบทวนกลับไปใชแนวทางเดิมหรือคิดหาแนวทางใหมที่มีความเหมาะสมยิ่งกวาตอไป 

เจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืน
ของประเทศ ซึง่ความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ แตขึ ้นอยู กับความคิดเห็น
ของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน 

ารมเจตน

น
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

สวนที ่๓ เปนการพจิารณาวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุฉบบัท่ีผานมาซึ่งหมายความ
รวมถึงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติใดบาง
ที่ถือวาเปน “นวัตกรรม” หรือเปนหลักการใหมที่รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมายังไมเคยมีใช
มากอน อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ถือเปนนวัตกรรม
หรือเปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกซึ่งไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ทีผ่านมา เชน 
การจัดตั้งองคกรอิสระ ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีที่มา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด ตลอดจนการกําหนดใหมีระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เปนตน ทั้งนี้ 
บทบัญญัติในสวนที ่๓ นีถ้ือวาเปนบทบัญญัติทีกํ่าหนดขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศในขณะนั้น ๆ  ดังนั้น ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี ้หากคณะ
กรรมการรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติทีเ่ปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ 
โดยเฉพาะของรางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ซ่ึงยกรางขึ้นในชวงเวลา
ทีใ่กลชิดกับสถานการณในปจจุบนัมคีวามเหมาะสมและสามารถนํามาใชเพือ่แกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ได
ในปจจบุนั กอ็าจจะนาํบทบญัญัตดิงักลาวนัน้
มาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญใหม แตอยางไรก็ตาม 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เห็นว  าหลักการตามบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูฉบบัตาง ๆ  ท่ีผานมาไมสามารถ
แกไขปญหาที่เกดิขึ้นในสงัคมและการเมอืง
ในสมยัปจจบุนัได กส็ามารถเสนอนวตักรรม
หรือบัญญัติหลักการขึ ้นใหมซึ ่งจะตอง
นํามากาํหนดไวในสวนท่ี ๓ ดงักลาวเชนกัน

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทย 
ไมควรนําบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึง่มาใชสําหรับเปน
แนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตควรนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ รวมทั้ง
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาประกอบเปนขอมูล
อยางละเอียด ทั้งนี้ เพราะเห็นวา การนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเฉพาะฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาพิจารณาเทานั้น เชน หยิบยกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใชเปนฐาน
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็อาจจะถูกวิพากษวิจารณไดวารัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ถูกฉีกไปแลว 
ซึ่งเมื่อเปนรัฐธรรมนูญที่ดีเหตุใดในขณะนั้นจึงตองฉีกทิง้ นอกจากนี้ รายละเอียดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยแตละฉบบัจะอยูบนพื้นฐานของการแกไขปญหาสถานการณบางอยางของประเทศ
ในขณะนั้น ดังนั้น การที่เราจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใชเสียทีเดียวก็อาจจะไมเหมาะสม 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ :  ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัท่ีสภาปฏิรปูแหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบนั้น มีหลกัการในเรื่องใดที่ด ีมีประโยชน 
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่
สภาปฏิรปูแหงชาติลงมติไมใหความเหน็ชอบมหีลกัการที่ดีและมปีระโยชนทั้ง ๒๘๕ มาตรา แตการท่ี
จะหยิบยกมาตราใดมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ในทรรศนะของผมเห็นวา หลักการ
ที่มปีระโยชนและสอดคลองกบัระบบการเมอืงการปกครอง ซ่ึงควรจะนาํมาบญัญติัในรางรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้  

(๑)  หลักการในมาตรา ๗ ซึ่งไดบญัญตัวิา “เมื่อไมมบีทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแกกรณใีด 
ใหกระทาํการหรอืวินจิฉยักรณีน้ันไปตามประเพณกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข

 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกบัการกระทําหรอืการวนิิจฉยักรณีใดตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎร 
วฒิุสภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาลฎกีา ศาลปกครองสงูสดุ หรอืองคกรตามรฐัธรรมนูญซ่ึงมหีนาท่ีตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาทีข่องตนก็ได 
แตสําหรบัศาลฎีกาและศาลปกครองสงูสดุ ใหกระทําไดเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคดี 
และเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”

 ทั้งนี้ เนือ่งจากบทบัญญัติดังกลาวถือเปนกลไกในการปองกันไมใหมีการกระทําการ
อันเปนการระคายเคอืงเบื้องพระยคุลบาท เนื่องจากที่ผานมาเมื่อประเทศชาตบิานเมอืงประสบกบัปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง ก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่เรียกรองใหนํามาตรา ๗ มาใชเพื่อขอใหมีนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน อันเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท  

(๒)  หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่แลว
ไดมีการบญัญัตคิรอบคลมุถงึหลกัสิทธมินษุยชนซึ่งสอดคลองกบัหลกัสทิธมินษุยชนของนานาอารยประเทศ 
และเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเอกสารระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการรับรองวาบุคคลใดซึ่งมาอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะมาจากประเทศใด หรือมีเชื้อชาติ
หรือสญัชาติใด ก็จะไดรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนเสมอกัน ซึง่เปนหลักการสากลทีด่ีและ
เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ

(๓) หลักการเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและหนาที่ของชนชาวไทย ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยไวอยางชัดเจนและครอบคลุม

(๔)  หลักการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไมวาจะเปน
สิทธิในการรับรูและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทําและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
ทัง้ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ ่น และสิทธิในการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ โดยมีกลไกขององคกรอิสระเปนตัวเชื่อม และ

(๕) หลกัการปฏรูิปและการสรางความปรองดอง ซึ่งถอืเปนประเดน็สาํคญัท่ีไดรบัการวพิากษ
วิจารณกันอยางกวางขวางตั้งแตเริ่มรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และอาจจะเปน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

หนึ่งในประเด็นปญหาที่ทําใหสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ๑๓๕ คน ลงมติไมเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ “คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูป
และการปรองดองแหงชาต”ิ หรอื คปป. ซึง่มอีาํนาจหนาทีเ่สรมิสรางการปฏิรปูใหเกดิขึน้อยางเปนรปูธรรม 
โดยทํางานรวมกับรัฐบาลเพื่อดําเนินการปฏิรูปและสรางความปรองดอง หรือหากมีกรณีที่เก่ียวของ
กับกฎหมายก็มีหนาที่สงขอเสนอดังกลาวไปยังองคกรนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมาย 
ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวไมเปนประเด็นปญหาแตอยางใด ในสวนที่เปนประเด็นปญหา คือ การกําหนด
อํานาจพิเศษใหแกคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ในชวงเวลาไมปกติ โดยกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ไมมเีสถยีรภาพ หรอืไมสามารถบรหิารประเทศได คณะกรรมการยทุธศาสตรฯ จะมอีาํนาจพเิศษ ๒ ระดบั 
กลาวคือ

 ระดับที ่๑ มมีตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการท้ังหมด สัง่ใชมาตรการ
ทีจ่าํเปนสําหรบัจดัการกบัสถานการณทีไ่มปกตนิัน้ ภายใตการปรกึษาหารอืกบัประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และประธานศาลปกครองสูงสุด

 ระดบัที ่๒ ประธานกรรมการยุทธศาสตรฯ มอีาํนาจสัง่การระงบัยบัยัง้หรอืใหกระทาํการใด ๆ 
ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร โดยคําสั่งหรือการกระทําของประธาน
กรรมการยุทธศาสตรฯ ใหถือเปนที่สุด และชอบดวยกฎหมาย

 ทั้งนี้ เมื่อแกไขสถานการณไมปกติไดแลว ใหรายงานตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และแถลงใหประชาชนทราบ โดยใหการกระทํา
ดังกลาวเทียบเทากับการเปดประชุมสภา โดยอํานาจพิเศษนี้มีบทเฉพาะกาลระบุกรอบเวลาเอาไว ๕ ป 
โดยจะมีการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยยุทธศาสตรการปฏิรูปและปรองดองขึ้น
มารองรบั ซึง่ในทรรศนะของผมเหน็วา อาํนาจหนาทีด่งักลาวเปนประโยชนตอการแกไขปญหาความขดัแยง
ในประเทศได แตดังที่กลาวขางตนวา หลายฝายมีความหวงกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยเห็นวา 
การที่จะมีบุคคลใดเขามาเปนตัวกลางในการแกไขปญหาความขัดแยงก็ควรเขามาเปนครั้งคราว 
ไมควรเปนไปในรูปแบบกลไกถาวร ดังนั้น หากจะนําหลักการเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ 
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ควรนํามาเฉพาะในสวนของอํานาจหนาที่ทั่วไป แตไมรวมถึง
อํานาจพิเศษที่หลายฝายไมเห็นดวย  

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณได ในปจจุบัน ตลอดจนเพื่อปองกันการกระทําการใด ๆ 
ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : การออกแบบโครงสรางรฐัธรรมนญูใหมคีวามเปนพลวตั
และสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา ตลอดจนสามารถปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไวใน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญนัน้ เปนโจทยทีค่อนขางยาก โดยอาจตองไลเรียงเพื่อคนหาวา “การที่ไดอํานาจมา
โดยไมเปนไปตามวิถทีางประชาธปิไตย คอือะไร” ซึ่งหากเริ่มตนจากการตอบคาํถามวา ประชาธปิไตย คอื 
ความเปนตัวแทนของประชาชนโดยสะทอนผานสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การที่จะไดมาซึ่งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรกจ็ะตองใชวิธีการเลือกตัง้โดยประชาชน ทําใหการไดมาซึง่ไมเปนไปตามวถิทีางประชาธปิไตย
กต็องหมายถงึ การหักเอา หรอืการใชวธิอ่ืีนใหไดมาซึ่งอาํนาจโดยไมไดผานทางประชาชน เชน การปฏวิตัิ
รฐัประหารโดยที่ผานมาไดมีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ มาตรา ๔ ไดบญัญตัวิา 
“การนิรโทษกรรมแกผ ูกระทําการล มล างสถาบัน
พระมหากษัตริย หรือรัฐธรรมนูญ จะกระทําม ิได ” 
แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในที่สุด  

อยางไรก็ตาม ในทรรศนะของผมเห็นวา กลไก
ที่จะปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไปเพือ่ใหไดมา
ซ ึง่อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ ึง่
ไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดม ี
๒ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ตองดําเนินการใหระบบการตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจระหวางอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรอิสระเปน
กลไกในการเรงปฏิกิริยาหรือชวยเหลือใหการตรวจสอบถวงดุล และหากมีปญหาในการตรวจสอบ
ถวงดลุและคานอาํนาจระหวางกนัเกดิขึ้น กจ็ะมกีารเขาไปตรวจสอบโดยฝายตลุาการ หรอืฝายนติบิญัญตัิ 
หรือฝายบริหารแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนการตรวจสอบถวงดุลตามวิถีประชาธิปไตย แตในเบื้องตน
เมือ่พบวามีการกระทาํผดิกต็องมีการดาํเนนิการตรวจสอบและลงโทษโดยใชอาํนาจภายในองคกรกอน 
เชนเดียวกับที่ถือปฏิบัติกันในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน กรณีทีม่ีการตรวจสอบแลวพบวาสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยสภาผูแทนราษฎร หรือกรณี
ทีส่มาชิกวุฒิสภาทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยวุฒิสภา หรือหากนายกรัฐมนตรี
กระทาํผิด กต็องใหรฐัสภาเปนผูดาํเนินการถอดถอน ซ่ึงโดยทั่วไปในประเทศที่มกีารปกครองในรปูแบบ
รัฐสภาก็จะมีพรรคฝายคานเปนผูดําเนินการ แตพรรคฝายรัฐบาลเองก็ตองมีนํ้าใจนักกีฬา หรือมีสปริต
มากพอที่จะรวมถอดถอนนายกรฐัมนตรท่ีีกระทําผดิ เพื่อประโยชนของบานเมอืง ดังท่ีปรากฏในประเทศ
ญ่ีปุน ซึ่งเมื่อพบวานายกรฐัมนตรกีระทาํมิชอบ ก็จะมกีารยื่นอภิปรายไมไววางใจนายกรฐัมนตร ีแตนายก
รฐัมนตรกีจ็ะลาออกเพื่อแสดงความรบัผดิชอบตอการกระทาํน้ัน ซึ่งถอืเปนตวัอยางที่ดใีนการรบัผดิชอบ
ตอการบริหารประเทศที่ผิดพลาด   

ประการที่สอง การสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของประชาชน กลาวคือ เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการปฏิวัติรัฐประหาร หรือปองกันการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศซึ่งไมเปนไป
ตามหลกัประชาธปิไตยนั้น กลไกท่ีสาํคญัประการหน่ึง คอื การใหความสาํคญัและสนบัสนุนคะแนนเสยีง
ของประชาชน เนื่องจากโดยหลักการแลวประชาชนจะเปนผูตัดสินวาใครจะมีอํานาจปกครองประเทศ 
ดังนั้น ถามีการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการเลือกผูแทนของตนใหเหมาะสม ก็จะ

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

สามารถแกปญหานี้ได แตก็อาจจะตองใชเวลานาน คือใชระยะเวลาประมาณ ๔ ปในแตละรอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับเสียงของประชาชนที่ไมประสงคลงคะแนนดวย เพราะนั่น
หมายความวา ประชาชนไมมั่นใจหรือไมสนับสนุนบุคคลใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย โดยรัฐธรรมนูญ
ควรกาํหนดใหมกีารนําคะแนนเสยีงทีไ่มประสงคจะลงคะแนนมาเปรยีบเทยีบกบับคุคลท่ีไดรบัคะแนน
สงูสดุในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ หากคะแนนเสยีงดงักลาวต่ํากวาคะแนนเสยีงทีไ่มประสงคจะลงคะแนน 
ก็จะตองมีการจัดการเลือกตั้งในเขตนั้นใหม หากพรรคการเมืองยังสงบุคคลท่ีประชาชนสวนใหญ
ไมใหการยอมรับลงสมัครรับเลือกต้ัง ก็ตองมีการเลือกตั้งใหมเรื่อยๆ จนกวาบุคคลท่ีลงสมัครจะมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน คือ ไดรับคะแนนเสียงมากกวาผูรับสมัคร
เลือกตั้งคนอื่นๆ และไดรับคะแนนเสียงมากกวาคะแนนเสียงที่ประชาชนไมประสงคจะลงคะแนน 

ในทรรศนะของผมเห็นวา การสรางกลไกท้ัง ๒ ประการดังกลาวขางตนใหเขมแข็งนั้น 
ในทายที่สุดก็จะทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยได ถึงแมวาจะตองใชเวลา
ประมาณ ๓๐ - ๕๐ ป หรอืมากกวานัน้กไ็มใชเรือ่งแปลก เพราะหากพจิารณาถงึพฒันาการของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ เชน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจตองใชเวลา ๒๐๐ กวาปกวาที่จะมีประชาธิปไตย
ที่เขมแข็ง หรือกรณีของประเทศอังกฤษที่ในปจจุบันมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่เขมแข็งมาก 
ก็ใชเวลาถึง ๘๐๐ ปนับแตการลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตา (Magna Carta) เมื่อป ค.ศ. ๑๒๑๕ 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม  เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให  เปล่ียนผานไปสู สังคมที่มี
ความสงบสุขอยางยั่งยืนตลอดไป 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : เปนท่ีทราบกันดีวาเจตนารมณของการรางรฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้ คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืนของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
ความคดิเหน็ของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญูหรอืคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู แตขึน้อยูกบั
ความคิดเห็นของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน 
ซึง่ทีผ่านมาเม่ือมีการสาํรวจความเหน็ของประชาชนเพือ่หาคําตอบวาประชาชนตองการอะไร สิง่ทีไ่ดมา
กลับกลายเปนคําถามวา รัฐธรรมนูญสามารถแกปญหาเรื่องปากทองของประชาชนไดหรือไม 
ซึง่เปนคาํถามทีต่องนาํมาคดิกนัวา หากประชาชนยงัไมไดรบัการตอบสนองตอความตองการขัน้พืน้ฐาน
ของตนแลว ประชาชนจะมีความสุขไดอยางไร ดังน้ัน ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น นอกเหนือ
จากการใหความสําคัญกับการถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ยังตองใหความสําคัญกับ
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกประการดวย   

ประการตอมา คือ การใหความสําคัญกับขอเสนอใหสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้ตองมีการศึกษาโดยรอบคอบวาสามารถกระทําไดหรือไม โดยอาจศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวทางของนานาอารยประเทศ  



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๒๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการสุดทาย คือ การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกบริบท 
เพราะประชาชนคือเจาของอํานาจอธิปไตย
อยางแทจริง โดยรัฐตองมุงเนนการเขาไปมี
สวนรวมกบัประชาชน มีการรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนในการดําเนินการดานตาง ๆ 
ในท่ีนีไ้มไดหมายความวา เมือ่รบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนแลวรัฐตองทําตามทุกอยาง 
แตรัฐตองใหขอมูลแกประชาชนเพื่อทําความ
เขาใจวา มีสิง่ใดบางที่รัฐไมสามารถทําตามความคิดเห็น หรือความตองการของประชาชนได ซึ่งเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับประชาชนโดยผานการสื่อสาร ๒ ทาง โดยอาจมีการออกแบบ
กลไกทางเทคโนโลยีทีส่ามารถรองรับและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารทําความเขาใจระหวาง
รัฐกับประชาชนขึ้นมา เพื่อใหรัฐธรรมนูญทีก่ําลังรางขึ้นมาประกอบดวยความตองการของประชาชน
ผนวกกับความคิดเห็นของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ ่งเชื ่อวารัฐธรรมนูญทีไ่ดมานั ้นจะมี
ความสมบูรณมากที่สุด โดยอาจไมถึงขั้นวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับทีด่ีทีสุ่ด แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่
สามารถใชบังคับไดนานและมีความยั่งยืนในที่สุด. 

 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๒๘

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคญั
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับ เพื ่อ ใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ  

ดร.พรสนัตฯ : ประเดน็คาํถามนี้สามารถแบงออกไดเปน 
๓ ประเด็นยอย ดังนี้
 ประเด็นแรก เรื ่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย
 ประเด็นที่สอง เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
ประเทศ 
 ประเด็นสุดทาย เรือ่งของการจัดทาํรางรัฐธรรมนูญเพือ่
สรางความปรองดอง
 สําหรับประเด็นแรก คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น เบื้องตนตองเขาใจกอนวารูปแบบของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยคืออะไร รูปแบบของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะ
ยึดถือหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ “หลักประชาธิปไตย” ซึ่งมา
จากคาํวา “ระบอบประชาธปิไตย”  ประการท่ีสอง คอื คาํวา “เสร”ี 
ซึ่งมาจากคําวา “เสรีนิยม” ฉะนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตย คือ รัฐที่
ปกครองโดยยึดถือหลักประชาธิปไตยกับหลักเสรีนิยม โดยหลัก
ประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองที่รัฐยึดถือประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย แลวก็ถือหลัก Supremacy of people คือ 
ประชาชนอยูสงูท่ีสดุ สวน “เสรนิียม” คอื หลกัในการเขาไปควบคมุ
กํากับการใชอํานาจของรัฐ ฉะนั้น หลักการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ) ปริญญาโท M.L.I. Law (University of Wisconsin-Madison) และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 
ปริญญาเอก S.J.D. Constitutional Law (University of Wisconsin-Madison).

ดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย*
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในรัฐเสรีนิยมนั้น ทั้งสองหลักการนี้เปนหลักการที่แบงแยกไมได 
กลาวคือ เสรีนิยมสนับสนุนประชาธิปไตยและในขณะเดียวกัน
ประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนิยม อุปมาอุปมัยเสมือนหนึ่งเปนเสา 
๒ ตน ที่คํ้ายนักนัอยู ถาเสาตนใดลมไปอกีตนหนึ่งยอมลมลงไปดวย

หลักแบงแยกอาํนาจ หลักการตรวจสอบถวงดุล (Checks and Balances) คอืหลกัการท่ีอยูในรฐัเสรนียิม 
ตองเขาใจวาในรฐัเสรนียิมนั้น ท้ังสองหลกัการน้ีเปนหลกัการท่ีแบงแยกไมได กลาวคอื เสรนิียมสนบัสนนุ
ประชาธิปไตยและในขณะเดยีวกนัประชาธปิไตยกส็นับสนุนเสรนิียม อุปมาอุปมยัเสมือนหน่ึงเปนเสา ๒ ตน 
ทีค่ํ้ายันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึ่งยอมลมลงไปดวยทีอ่ธิบายมาอาจจะยังไมเห็นเปนรูปธรรม 
ขออธบิายเพิ่มเตมิวาหลกัเสรนียิมกค็อืหลกันิตธิรรม (Rule of Law) ซึ่งเปนหลกัในการปกครองประเทศ
โดยยึดถือกฎหมายเปนใหญและใชกฎหมายเปนกรอบในการใชอํานาจรัฐ 
 ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ผมแบงออกเปนสองสวน 
คอื ๑) กระบวนการยกราง และ ๒) เนื้อหาของรางรฐัธรรมนญู สาํหรบักระบวนการยกรางรฐัธรรมนูญน้ัน
อาจจะแบงยอยเปน ๓ สวน คือ ๑.๑) ผูยกราง ๑.๒) กระบวนการในการยกราง และ ๑.๓) กระบวนการ
กอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญ ถาตองการที่จะยกรางรัฐธรรมนูญนั้นใหสอดคลองกับรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ผูรางรัฐธรรมนูญตองมีจุดเชือ่มโยงอยูกับประชาชนไมโดยทางตรงก็ทางออม อันนี้
สอดคลองกบัหลักประชาธิปไตยเพราะประชาชนไดเขามามสีวนรวม นอกจากน้ันในระหวางการยกราง
รัฐธรรมนูญจะตองมีการเปดรับฟงความคิดความเห็นของประชาชนวาแตละคนมีความคิดเห็นอยางไร 
คือจะตองไมลืมวารัฐธรรมนูญนั้นเปนสัญญาประชาคม (The Social Contract) ที่สุดทายตองมีการ
ประกาศใชกบัทุกคนในสังคม ฉะน้ันตองใหประชาชนไดมีสวนรวมในการที่จะเสนอกตกิาในการที่จะอยู
รวมกันในสังคมดวย สุดทายหากไมสามารถที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการยกราง
รัฐธรรมนูญทัง้ในสวนการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแลว แนนอนวา
กอนทีจ่ะมีการประกาศใช ตองดําเนินการใหมกีารออกเสียงประชามติเพือ่สอบถามประชาชนวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ทีก่ลาวมาทั้งหมดนี้คือกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
ที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
  คําถามตอมาก็คือหลักนิติธรรมเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไดอยางไร 
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นภาครัฐหรือผูมีอํานาจจะเขามากาวกายแทรกแซงการยกราง
รฐัธรรมนญูหรอืแมกระทั่งวาเวลาที่จะมกีารเปดใหมีการพดูคยุแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัรางรฐัธรรมนูญ 
หามรัฐเขาไปแทรกแซงคอืหามไปปดก้ันไมใหพดู ไมใหแสดงความคดิเหน็ นีค่อื หลกันิตริฐั หรอืนติธิรรม
ที่เขาไปควบคุมรัฐ จํากัดอํานาจของรัฐ หากไมใชรัฐเสรีประชาธิปไตยแตเปนรัฐเผด็จการแลว จะมีการ
ใชอํานาจเขามาแทรกแซงการยกรางรัฐธรรมนูญอยูเสมอ อันนี้ก็คือสวนของกระบวนการ 

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

  ในสวนของเนือ้หาในรางรฐัธรรมนญูน้ัน ในเชงิเนือ้หาแนนอนวาเนือ้หาสาระของรางรฐัธรรมนญู
ตองประกอบไปดวยโครงสรางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ตลอด
จนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับโครงสรางการเมืองการปกครองตองมีการแบงแยก
องคกรผูใชอํานาจเพื่อไมใหอํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่บุคคลใดหรือองคกรใดเพียงองคกรเดียว 
ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิกลไกการตรวจสอบและถวงดลุ (Checks and Balances) ตองมีการเขาไปควบคุมกาํกบั
ดแูลนีค่อืหลกันติธิรรม ในขณะเดยีวกนักใ็หการคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน สิง่ทีผ่มตองการจะ
เสรมิก็คอืวารางรฐัธรรมนญูทีป่ระกอบไปดวยโครงสรางการเมอืงการปกครองประเทศและสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนเพยีงประการเดยีวยงัถอืไมไดวาเปนรฐัธรรมนญูของรฐัเสรปีระชาธปิไตยเสมอไป แตกลไก
ตาง ๆ จะตองสามารถตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพในความเปนจริงดวย
 ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 การจะจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศนั้น จะตองพิจารณากอนวาประเทศไทยมีปญหา
อะไรจึงตองปฏิรูปซึ่งตองยอนกลับไปพิจารณาสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยกอนท่ีจะมีการ
รัฐประหารครั้งลาสุด ผมเคยตั้งขอสังเกตกอนที่จะมีเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศของ
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วาประเทศไทยกาํลงัเขาสูสภาวะทีเ่รยีกวา 
“วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ” หรือ “Constitutional Crisis” วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ
คืออะไร หากไมเห็นภาพลองแทนคารัฐธรรมนูญวาเปนองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยไมวาจะเปนรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือศาล วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญคือการที่องคกรที่ใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ใชอํานาจแลวสงผลทําใหองคกรอื่น ๆ ไมสามารถทําหนาที่ตามปกติได กลาวคือโดยปกติแลวในการ
ทําหนาที่ขององคกรผูใชอํานาจรัฐ เชน รัฐสภาทําหนาที่ในการตรากฎหมายและตรวจสอบถวงดุล
ฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน และศาลทําหนาที่พิพากษาคดีความเปนตน 
  แตวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะของการที่แตละองคกรทําหนาที่ของตนเองไมได 
อันเนื่องมาจากการที่องคกรใดองคกรหนึ่งใน ๓ องคกรนี้ทําหนาที่แลวปรากฏวามกีารเขาไปแทรกแซง
หรือกาวกายการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองยํ้าวาลักษณะการแทรกแซงสะทอนใหเห็นวาไมใช
การตรวจสอบถวงดุล ไมใช Checks and Balances การที่องคกรแตละองคกรจะตรวจสอบถวงดุลกัน
เพื่อไมใหองคกรอื่น ๆ มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน่ีคือหลักนิติธรรม แตที่ผมอธิบายวาผิดปกติคือ
การทําหนาที่ขององคกรหน่ึงไปขัดขวางการทําหนาที่ขององคกรอื่น ถารัฐธรรมนูญเกิดสภาวะวิกฤติ
สุดทายแลวจะสงผลใหองคกรตาง ๆ ทําหนาที่ไมได ลองยอนกลับไปพิจารณาเหตุการณที่รัฐสภาจะใช
อาํนาจตามรัฐธรรมนูญเพ่ือดาํเนินการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ แตปรากฏวามกีารตรวจสอบการแกไข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยศาลรฐัธรรมนญู๑1ซึง่แสดงใหเหน็ถงึปรากฏการณทีอ่งคกรหนึง่เขาไปแทรกแซง
การทาํหนาทีข่องอกีองคกรหนึง่ การแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูน้ันเปนเรือ่งทีส่าํคญั ทีไ่มใชการดาํเนินการ
ของฝายนิติบัญญัติตามปกติ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจสูงสุด แตอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติปกติคือการตรากฎหมาย กลาวคือ

 ๑คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘.
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปกติ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้เปนเรื ่องของอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ แลวอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คืออํานาจอธิปไตยในรัฐ ฉะนั้นจะเห็นไดวาองคกรหนึ่ง
ถืออํานาจสงูสดุของรฐัตามรฐัธรรมนญู คอือาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญู ในขณะที่อีกองคกรหนึ่งถอือาํนาจ
ปกติคืออํานาจตุลาการ นี่คือสิ่งที่องคกรหนึ่งสามารถขัดขวางการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่งไดแลวก็
ผิดปกติวิสัยจากระบอบรัฐธรรมนูญ 
  คําถามก็คือวาวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญ ตามหลักวิชาการสามารถอธิบายได ๓ ประการ ดังนี้  
  ประการแรก การรางรฐัธรรมนูญท่ีไมเปนไปตามหลกัวิชาการ อาจจะไมเปนไปตามหลกันติธิรรม 
หรือไมเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
  ประการที่สอง ผูราง และการยกรางรัฐธรรมนูญเปนไปตามหลักวิชาการทั้งหมด แตปรากฏวา
องคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ของตนเองขัดแยงกับหลักการ คือ รัฐธรรมนูญเขียนถูกแลวแตองคกร
ที่ใชอํานาจใชอํานาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
  ประการสุดทาย เกดิจากสาเหตท้ัุงสองประการขางตนผสมกัน คอื การรางรฐัธรรมนูญที่ไมเปน
ไปตามหลักวิชาการ และองคกรซึ่งทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ขัดหรือแยงกับหลักวิชาการ 
  ดังนั้น ทั้ง ๓ ปจจัยนี้คือสาเหตุของวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ คําถามตอมาก็คือวิกฤติของ
ระบอบรฐัธรรมนญูไทยคอือะไร ขออธบิายวาเขาลกัษณะที ่๓ คอืรางรฐัธรรมนูญบนหลกัการที่ผดิพลาด
คลาดเคลือ่น ประกอบกับองคกรทีใ่ชอํานาจก็ทาํหนาที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจะราง
รัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศจะตองทราบสาเหตุที่แทจริงเสียกอน มิฉะนั้นจะแกไขไมถูกจุด กลาวคือ 
แทนที่รฐัธรรมนญูจะเปนเครื่องมอืในการปฏิรปูประเทศ แตรฐัธรรมนญูนั้นเองอาจกลายเปนตวัสราง
วิกฤติใหเกิดขึ้นมาในประเทศทายที่สุดได  
 นอกจากนี้ ปญหาพื้นฐานของการรางรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการจัดวางดุลอํานาจของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรทีใ่ชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ปญหานีเ้ปนปญหาทีเ่กิดขึน้
นบัตั้งแตโลกไดรูจกั “รฐัธรรมนญู” ตวัอยางเชนประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนประเทศแรกของโลกที่มรีฐัธรรมนญู
ลายลักษณอักษรเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น
สหรฐัอเมรกิาตองประสบกบัปญหาในการจัดวางดลุอํานาจ โดยรฐัธรรมนูญแหงสหรฐัอเมรกิาฉบบัแรก
คือ “ขอบัญญัติสมาพันธรัฐ” หรือ Article of Confederation ที่ไดรับการยกรางขึ้นในป ค.ศ. ๑๗๗๖ 

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ซึ่งมีขอบกพรองหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางสมดุลในทางอํานาจ ทําใหเกิดปญหาระหวาง
รฐัตาง ๆ  และรฐับาลกลางจนกระทัง่ไมสามารถทีจ่ะบรหิารจดัการได และนาํไปสูการยกรางรฐัธรรมนญู
ฉบับที่ ๒ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพื่อแกไขปญหาการจัดวางสมดุลแหงอํานาจดังกลาว โดยให
รัฐบาลกลางมีอํานาจมากขึ้นในการบริหารประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน หรือ The Constitution of the United States 
ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งลงนามเม่ือวันที่ ๑๗ ก.ย. ๑๗๘๗ เปนกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนด
กรอบการปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกําหนดความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นของรัฐตาง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาดวย 
และถอืเปนรฐัธรรมนญูลายลักษณอกัษรทีใ่ชบงัคบัมายาวนานท่ีสดุในโลก ทีก่ลาวมานีค้อืปญหาพืน้ฐาน
ของการรางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาตั้งแตในอดีต ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงไมใชเรื่องแปลก
แตเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการแกไข เพราะเปนเรื่องของการจัดวางสมดุลอํานาจ หลกัการแบงแยก
อาํนาจ หรอื Separation of Powers ตามแนวคิดของมองเตสกเิออร๒2ทีแ่บงแยกอาํนาจอธปิไตย 
ออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรนิตบิญัญัต ิองคกรบรหิาร องคกรตลุาการ เพือ่ไมใหอาํนาจนัน้
ไปรวมศนูยกบัองคกรใดองคกรหนึง่หรอืบุคคลใดบคุคลหนึง่ซึง่จะกอใหเกดิระบอบเผดจ็การในที่สุด 
 อยางไรกด็ ีนอกจากการแบงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธปิไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทาํหนาที่
ของแตละองคกรจะตองไมเขาไปลวงล้ําอาํนาจขององคกรอ่ืนดวย คอืตองไมมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจ
ในการเขาไปแทรกแซงการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอํานาจหนาที่
และมอีสิระภายใตขอบเขตของตนเอง ศาลตองมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาคดรีฐัสภาก็ตองมอีสิระ
ในการตรากฎหมาย แกไขกฎหมาย รับเรื่องราวรองทุกขได หรือตรวจสอบถวงดุลองคกรอื่นได 
ฝายบริหารก็เชนเดียวกันจะตองมีอิสระในการนําเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ตัวอยาง
กลไกคุมครองการทาํหนาทีข่องฝายนติบิญัญตัเิพือ่ทาํใหฝายนติบิญัญตัทิาํงานไดอยางมอีสิระ เชน เอกสทิธิ์
และความคุมกนัตามรฐัธรรมนญู พระราชบญัญติัคาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรอืแมกระท่ังการท่ีสมาชิกรฐัสภาสามารถทําหนาทีข่องตนไดอยางเปนอสิระ

 ๒ชารล  เดอ  มองเตสกิเออร (Charles  de  Montesqieu) เปนนักปรัชญาการชาวฝร่ังเศส ผูใหกําเนิดแนวคิดในการ
แบงแยกอํานาจปกครองสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย โดยมองเตสกิเออรไดแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ ฝาย โดยพิจารณาในแงขององคกร
ผูใชอํานาจ ออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ อาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพื่อใหอํานาจแตละฝายถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
และเพือ่ประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชนใหปลอดจากการใชอาํนาจโดยมชิอบขององคกรภาครฐัทีใ่ชอาํนาจหนึง่อาํนาจใดทีอ่าจละเมดิ
ลิดรอนโดยอํานาจรัฐไมวาฝายใด.

การแบงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธปิไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทาํหนาทีข่องแตละองคกร
จะตองไมเขาไปลวงล้ําอาํนาจขององคกรอ่ืนดวย คอืตองไมมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจในการ
เขาไปแทรกแซงการทาํหนาทีข่องอกีองคกรหนึง่ ตองตระหนกัวาในแตละองคกรมอีาํนาจหนาที่
และมีอิสระภายใตขอบเขตของตนเอง

การแบงแย
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ไมถูกผูกพนัโดยมตขิองพรรค น่ีคอืเรื่องหลกัความเปนอิสระโดยไมไดอยูภายใตอาณัตใิด ๆ  หลักความเปน
อิสระนี้มีอยูในทกุองคกร หากเขาใจหลกัการน้ีแลวก็สามารถที่ยกรางรฐัธรรมนูญใหแตละองคกรสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมกาวกายแทรกแซงองคกรอื่นได
 ในอดตีการจดัวางสมดลุแหงอํานาจของประเทศไทยมีลกัษณะเปนแบบโบราณ แบงแยกองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกร คือองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อันเปนการแบงแยก
อํานาจในเชิงการทําหนาที่ หรือเปนการแบงแยกอํานาจในเชิงองคกร ซึ่งยังไมครบถวนเพราะยังมีเรื่อง
ของการแบงแยกตามธรรมชาติของอํานาจดวย ซึง่สังคมไทยยังไมเขาใจธรรมชาติของอํานาจที่มีอยู 
๒ รูปแบบ และมาจากหลักใหญ คือ อํานาจรัฐหรืออํานาจอธิปไตย อํานาจรัฐในที่นี้มีอยู ๒ มิติ 
มิติที่ ๑ อํานาจในทางการเมืองและมิติที ่๒ อํานาจในทางกฎหมาย ฉะนัน้ เวลาทีร่ัฐไมวาจะเปน
องคกรใดก็แลวแตใชอาํนาจ อํานาจนั้นจะมีลักษณะของการผสมผสานของสองมิติอยางนี้อยูเสมอ 
การจัดวางสมดุลอํานาจในเวลายกรางรัฐธรรมนูญ นอกจากจะแบงแยกองคกรผู ใชอํานาจเปน 
๓ องค กรแล ว จะต องเข าใจธรรมชาติ
ของอํานาจดวยวาอํานาจนัน้เปนอํานาจใน
ทางการเมืองหรืออํานาจในทางกฎหมาย 
พูดงาย ๆ ก็คือตองเขาใจดวยวาองคกรตาง ๆ 
เหลานี ้ องคกรใดเปนองคกรที ่ใชอํานาจ
ทางการเมืองและองคกรใดใชอํานาจในทาง
กฎหมาย ทีผ่านมาไมเคยมีการพิจารณาเรื่อง
ธรรมชาติของอํานาจแตอยางใด 
  สําหรบั “องคกรตุลาการ” น้ันอํานาจ
ของศาลหรืออํานาจในการตัดสินคดี “Legal 
power” เปนอํานาจในทางกฎหมาย องคกรที่ใชอํานาจนี้ไดจึงตองเปนองคกรในทางกฎหมายนั่นคือ
ศาล แตอํานาจในทางการเมืองก็ตองเปนองคกรในทางการเมืองที่จะใชอํานาจเพื่อใหสอดคลองกัน 
เม่ือฝายนติิบัญญติักบัฝายบรหิารคอืองคกรทางการเมอืง รฐัสภากับคณะรฐัมนตรโีดยสภาพตามหลักวชิาการ
กค็อืองคกรทางการเมอืง ฉะน้ันอํานาจที่ใชก็ตองเปนอํานาจในทางการเมอืง ผมอธิบายเชนน้ีจะเหน็ภาพ
ชัดเจนเลยวาไมมีทางที่จะยกรางรัฐธรรมนูญใหองคกรในทางการเมืองไปใชอํานาจในทางกฎหมายได 
หรือในทางกลับกันเปนไปไมไดเลยทีจ่ะใหศาลทีเ่ปนองคกรในทางกฎหมายไปใชอํานาจทางการเมือง 
หากรางรฐัธรรมนญูสลบัขั้วอํานาจเชนนี้ถอืวาไมเปนไปตามหลกัแบงแยกอาํนาจ และเมื่อไมใชการแบงแยก
อํานาจยอมสะทอนใหเห็นปญหาการจัดสมดุลอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็นําไปสูเรื่องวิกฤติระบอบ
รัฐธรรมนูญในที่สุด

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๓๔

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

   ที่ผานมาประเทศไทยเปนเชนน้ีจึงไดเกิดวิกฤติ ยกตัวอยางเชน การตราพระราชกําหนดตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐๓3จะเหน็ไดวาการตราพระราชกาํหนดเพือ่รกัษา
ความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิ หรอืปองปดภัยพบิตัิ
สาธารณะ อนัเปนเครือ่งมอืของฝายบรหิารทีจ่ะเขาไปบรหิารราชการแผนดนิเมือ่มคีวามจาํเปนเรงดวนนัน้ 
โดยหลักการแลวเปนอํานาจของฝายบริหารซึ่งใชอํานาจในทางการเมือง ทั้งตามหลักแบงแยกอํานาจ
และตามธรรมชาติของอํานาจ แตการท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนด
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรในทางกฎหมาย ใชอํานาจในทางกฎหมาย เหตุใดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงออกแบบ
ใหอาํนาจในทางการเมืองถกูตรวจสอบโดยองคกรในทางกฎหมาย ความเปนอาํนาจในทางการเมอืงคือ
ดุลพินิจ ดุลพินิจนี้มีไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุผล นี่คือหลักความเปนอิสระแบบหนึ่ง 
ประเดน็น้ีมคีวามสาํคญัมากหากผูรางรฐัธรรมนญูไมมคีวามเขาใจแลวยอมไมสามารถจดัสมดลุแหงอาํนาจ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได 

 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 “มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยู
นอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมยัวสิามญัเพือ่พจิารณาอนมุตัหิรอืไมอนมุตัพิระราชกาํหนดโดยเรว็ ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนมุตั ิหรอืสภาผูแทนราษฎรอนมุตัแิตวฒุสิภา
ไมอนมุตัแิละสภาผูแทนราษฎรยืนยนัการอนุมตัดิวยคะแนนเสยีงไมมากกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภาผูแทน
ราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
 หากพระราชกาํหนดตามวรรคหนึง่มผีลเปนการแกไขเพิม่เติมหรอืยกเลกิบทบญัญัตแิหงกฎหมายใด และพระราชกาํหนดนัน้
ตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีม่อียูกอนการแกไขเพิม่เติมหรอืยกเลิก มผีลใชบงัคบัตอไปนบัแตวนัทีก่ารไมอนมุตัิ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบัญญัติตอไป
  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  การพจิารณาพระราชกาํหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวฒุสิภาในกรณยีนืยนัการอนมุตัพิระราชกาํหนด จะตองกระทาํ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ”
   “มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให
ประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
  ในกรณทีีศ่าลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัวาพระราชกาํหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่หรอืวรรคสอง ใหพระราชกาํหนด
นั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๓๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 นอกจากนี้ การเขาใจในธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ การยกรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อจดัวางสมดลุแหงอํานาจอยางเดยีวน้ันยอมไมเพยีงพอ เพราะวาธรรมชาตริฐัธรรมนูญเปนกฎหมาย
พิเศษทีไ่มเหมือนกับกฎหมายทัว่ไป กฎหมายทัว่ไปนั้นศาลเปนผูตีความ แตรัฐธรรมนูญไมใชลักษณะ
เชนน้ัน รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กระจายอาํนาจการตคีวาม อาํนาจการตคีวามไมไดรวมอยูที่ศาล 
เนือ้หาของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องขององคกรที่ใชอํานาจ ในทางปฏิบัติทุกองคกรเวลาจะดําเนินการ
ตามอํานาจกจ็ะตีความ สะทอนใหเหน็วาอาํนาจในการตคีวามไมไดผกูขาดอยูที่ศาลเพียงองคกรเดยีว 
แตทกุองคกรมอีาํนาจในการตีความ ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววาเมือ่เกดิสภาวะฉกุเฉนิฝายบรหิารมอีาํนาจ
ในการตราพระราชกําหนดได แสดงถึงอํานาจในการตีความของฝายบริหาร และธรรมชาติของ
รัฐธรรมนูญนั้นแมจะกําหนดกลไกการตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียมสมดุลตั้งแตตน แตภายหลังการ
ประกาศใชไปสักระยะเวลาหนึ่งสมดุลที่กําหนดไวจะเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตของรัฐธรรมนูญ เมื่อเขาใจ
ธรรมชาติของรฐัธรรมนญูวาสมดุลแหงอํานาจเคลื่อนที่ตลอดเวลา ประเดน็น้ีในตางประเทศจะมกีารวาง
กลไกบางประการเพือ่ควบคุมมใิหเกิดการแทรกแซงการทําหนาทีข่ององคกรอืน่ ตัวอยางเชน 
ฝายนติบิญัญตั ิจะมกีลไกในการสรางความอสิระของฝายนติบิญัญตั ิวางหลกัใหองคกรนติบิญัญตัสิามารถ
ทําหนาทีป่องกันการแทรกแซงขององคกรอื่น และหากบุคคลใดหรือองคกรใดก็แลวแตมีพฤติกรรม
ทีข่ัดขวางการทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ จงใจสรางอุปสรรคไมใหฝายนิติบัญญัติสามารถดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญได ถือวาบุคคลนั้นกระทําการละเมิดรัฐสภา (Contempt of 
Parliament) การละเมิดอํานาจรัฐสภาแนวคิดนี้มีในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และ
ฝรั่งเศส เปนตน แตนาแปลกใจที่ประเทศไทยของเรามีเพียงกลไกคุมครองความเปนอิสระในตัวสมาชิก
รัฐสภา มีกลไกคุ มครองความเปนอิสระสําหรับคณะกรรมาธิการซึ ่งถือไดวาเปนสภาเล็ก ทั้งนี้ 

ตามพระราชบญัญตัคิาํสั่งเรยีกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แตไมมีกลไกคุมครองความเปนอิสระของรัฐสภา
หรอืสภาใหญ ผมวาน่ีคอืประเดน็ปญหาสาํคัญใน
ตางประเทศจะมีวิวัฒนาการมาจากสภาใหญ
แลวก็พัฒนาลงมาสภาเล็ก สงผลใหรัฐสภา
ของประเทศไทยไมสามารถดาํเนนิการตามภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการยกรางรฐัธรรมนญูเพื่อปฏริปูประเทศ คอืการพจิารณา
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตางประเทศใหเขาใจ จะตองมีการศึกษาถึงพัฒนาการหรือที่มาที่
ไปของบทบัญญัติที ่จะนํามาปรับใชใหถองแท ขอยกตัวอยางเชน ผู ตรวจการแผนดิน หรือ 
Ombudsman ซึ่งในประเทศสวเีดนหรอืประเทศในแถบสแกนดเินเวีย Ombudsman ถอืวาเปนองคกร
ที่ทําหนาที่ไดดีมาก สามารถตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารได แตเมื่อนํามาใชในประเทศไทย 
ผมเห็นวาผูตรวจการแผนดินกลับมีบทบาทคอนขางนอย อีกปญหาหนึ่งของประเทศไทยคือมีองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก แตไมเคยมีการพิจารณาโครงสรางอํานาจหนาที่ของแตละองคกรวา

่ ่

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๓๖

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ทบัซอนกนัหรอืไม ตวัอยางเชนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มกีารเสนอเรือ่ง
องคกรอิสระขึ้นมา และทุกองคกรก็ตองการที่จะเปนองคกรอิสระ เชน ตํารวจและอัยการ ประกอบกับ
ความเขาใจไปอีกดวยวาองคกรอิสระนั้นคือองคกรที่ตองอิสระมาก ๆ จนกระทั่งไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยว 
หรอืแมแตเขาไปตรวจสอบไดผมยอนกลบัไปวาหลกัรฐัธรรมนญูในรฐัเสรีประชาธปิไตย มอียู ๒ หลกัการ 
คือประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมคือการใชอํานาจตองถูกจํากัดและมีการตรวจสอบ
ถวงดุลกอน ฉะนั้นหากตองการเปนองคกรอิสระแตไมตองการใหถูกตรวจสอบก็ยอมถือวาขัดกับหลัก
นติธิรรม ฉะนัน้จะตองเขาใจแกนของการปกครองระบอบประชาธปิไตย เขาใจความคดิในรฐัธรรมนญู 
และเขาใจหลกัการแบงแยกอาํนาจซึง่เปนแกนของรฐัธรรมนญู ตลอดจนเขาใจธรรมชาตขิองรฐัธรรมนญู
จงึจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ของประเทศทีเ่กิดขึน้เก่ียวเนือ่งจากวกิฤตรฐัธรรมนญูได
 ประเด็นสุดทาย คือ การจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อสรางความปรองดอง 
 การยกรางรัฐธรรมนูญนอกจากจะตองจัดวางสมดุลแหงอํานาจใหเหมาะสม วางกลไกสําหรับ
คลี่คลายปญหากรณีเกิดความขัดแยงในเรื่องการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และวางกรอบ
อาํนาจขององคกรตามรฐัธรรมนญูแลว จะตองไมลมืวารฐัธรรมนญูคือ “สญัญาประชาคม” ไมใชมาจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเปนของสังคมประเทศโดยรวมจึงตองมีการรับฟง
ความคิดเห็น ฟงเสียงของคนทุกกลุม หรือแมแตกระทั่งเปนการเปดโอกาสใหสังคมไดมีสวนรวม
ในการยกรางรฐัธรรมนญูดวยไมมากกน็อย เพราะรฐัธรรมนญูเปนกตกิาท่ีตองใชรวมกนั ฉะน้ัน ตองมกีาร
เจรจาพูดคุยหาจุดที่ทุกคนยอมรับได เหมือนเปนการทําสัญญา การรับฟงเพียงเสียงประชามติเทานั้น
ก็ยังไมเพียงพอ ดังที่ไดกลาวไวตอนตนวากระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นแบงออกไดเปน ๓ สวน 
ทั้งผูยกราง กระบวนการในการยกราง และกระบวนการกอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญซึ่งตองรับ
ฟงความคดิเหน็ ใหเกดิการมีสวนรวมในขัน้ตอนตาง ๆ  จะอาศัยเพยีงการออกเสียงประชามตใินขัน้ตอน
สดุทายนัน้ไมได เพราะจะไมเกดิการยอมรบั และหากวเิคราะหในเชงิวชิาการแลวจะเหน็ไดวาการจัดให
มีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญก็มิใชเรื่องงายเชนกัน เพราะไมสามารถ
ที่จะควบคุมการออกเสียงของประชาชนทั้งหมดได ฉะนั้น จะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนที่ยอมรับก็ตองรับ
ฟงเสียงประชาชน และสุดทายหากประชาชนไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะอยูไมได 
มแีรงกดดนัรอบดาน จงึจะตองทาํใหรางรฐัธรรมนญูไดรบัการยอมรบัคอืมกีารรบัฟงความคดิเหน็มากขึน้ 
และตองรบัฟงความคดิเหน็ของนกัการเมอืงดวยไมใชเฉพาะประชาชนอยางเดยีวเพราะเราตองไมลมืวา
นักการเมืองก็มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน เขาถือเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย 

 จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนออื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนกับการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
เพื่อเปลี่ยนผานสังคมไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืน

 ดร.พรสันตฯ : หากมองวาสังคมไทยในปจจุบันมีปญหาความขัดแยง ผมคิดวาความขัดแยง
เปนเร่ืองธรรมดาในสงัคมประชาธปิไตย เพราะความขดัแยงมนัสะทอนถงึความหลากหลายทางความคดิ
ความเห็น ฉะน้ัน ความปรองดองของผมไมไดหมายความวาทุกคนขัดแยงไมได “ความปรองดอง” 
ของผมหมายถึงแมจะมีความคิดความเห็นท่ีแตกตางกัน แตสามารถอยูรวมในสังคมเดียวกันได 



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๓๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยไมมีการใชความรุนแรง ลดทอนศักดิศ์รีความเปนมนุษยของผูอื ่นจนนําไปสูการลวงละเมิด
สิทธเิสรภีาพขั้นรนุแรง แตท่ีผานมาความแตกตางในทางความคดิมแีตเกิดสภาวะที่คนคดิตางอยูในสงัคม
รวมกนัไมได เพราะฉะนัน้ถาสังคมปรองดองคอืสงัคมทีแ่ตกตางไดและกอ็ยูรวมกนัได ถาพดูถงึการจดัทํา
รัฐธรรมนูญก็คือจะทําอยางไรใหคนที่คิดตางอยูรวมกันได นี่คือหลักการพื้นฐานในการอยูรวมกัน 
หากยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยไมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเห็นแตกตางจาก
ผูรางรัฐธรรมนูญ คงไมมีใครยอมรับกติกานี ้นี่คือสิ่งทีผ่มทิง้ทายเอาไววารัฐธรรมนูญตองเปนสัญญา
ประชาคมจรงิ ๆ  รฐัธรรมนญูคอื ขอตกลง หรอื compact ระหวางผูคนในสงัคม ระหวางรฐักับประชาชน 
ไมใชคําสั่ง หรือ command ที่จะสั่งใหตองปฏิบัติตามเหมือนกฎหมายทั่วไป ตรงนี้คือประเด็นสําคัญ
อยางยิ่ง ถารฐัธรรมนญูไมเปนสัญญาประชาคมก็ไมมีทางที่รฐัธรรมนูญจะใชเปนกตกิาในการเปลี่ยนผาน
สังคมประเทศไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืนได 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

คําคม

จุลนิติ

“…เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน

ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม 

แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป...” 

๓๘

พระบรมราโชวาทพระราชทานผานมูลนิธิชัยพัฒนา

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการปรบัแกไขตามมตท่ีิประชมุรวมกับรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุ เครอืงาม)
และสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดงักลาวมสีาระสาํคญัดังนี้

  ประเด็น     สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 

 

   

 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน ประกอบดวย
ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยตําแหนง จํานวน ๔ คน (เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานกุาร โดยใหมอีาํนาจ
หนาท่ี เชน (๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง

๓. องคประกอบ
และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชน 

๒. อํานาจของ
คณะรัฐมนตรี

 - กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวากิจการ
อันเปนบรกิารสาธารณะใดที่สมควรจะจดัตั้งเปนองคการมหาชนโดยขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
 - เปนผูวนิจิฉยัชี้ขาดและกาํหนดระเบยีบแบบแผนในกรณท่ีีมปีญหาการซ้ําซอน
หรือขัดแยงในการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเปนผูเสนอคณะรัฐมนตรี

๑. คํานิยาม  แกไขนิยามคําวา “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของแตละ
องคการมหาชน เพื่อใหสอดคลองกบัภารกจิและการดาํเนนิการของคณะกรรมการ
ในแตละองคการมหาชน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

      

 

การรวมหรือการยุบเลิกองคการมหาชน (๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององคการมหาชน
เปนตน

๕. หลักเกณฑ
เกี่ยวกบัผูอาํนวยการ
ในองคการมหาชน

๔. หลักเกณฑ
และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
ในองคการมหาชน 

๖. การเรงรัดให
องคการมหาชน
ดําเนินการเสนอ
แกไข พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชน 

 ประเด็น    สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 - กําหนดใหคณะกรรมการในแตละองคการมหาชนมีจํานวนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้แตตองไมเกิน ๑๑ คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแต เปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - กําหนดใหการดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวา ๓ แหง
ไมได (ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรบัมอบหมายใหปฏบิตัิ
ราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย) โดยไมรวมถึงการเปนกรรมการ
โดยตําแหนงที่ไดรับการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
 - ปรับปรุงอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการในแตละองคการมหาชน เพือ่ให
การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน
 
 - กาํหนดคณุสมบติัและลกัษณะตองหามของผูอํานวยการขององคการมหาชน
ไวในกฎหมายแมบท เพื่อใหมีลักษณะสอดคลองและเหมือนกัน 
 - กาํหนดใหการพนจากตาํแหนงตามวาระเมื่ออายคุรบ ๖๕ ปบรบิรูณเปนการ
พนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
 - แกไขอํานาจบังคับบัญชาของผูอํานวยการโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชา
เจาหนาทีแ่ละลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง เวนตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการกําหนด

 กาํหนดใหองคการมหาชนทกุแหงดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา แกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ภายใน ๑ ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิตบิัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมใหกรรมการหรือทีป่รึกษาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีไ่ด
ปฏิบัติหนาทีค่รบวาระแลว ใหอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวากรรมการหรือทีป่รึกษา
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
    ๒. กาํหนดใหสํานักงานสงเสรมิการลงทนุมีอํานาจมอบหมายใหบคุคลภายนอกดาํเนนิการ
แทนสํานักงานไดบางภารกิจ เชน การตรวจสอบเครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจําเปน ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
    ๓. แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสงเสริมการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไของคการ
การคาโลก (WTO) เชน ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศการบังคับใชวัตถุดิบ
ในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนสงออกซึ่งเปนการอุดหนุนที่ตองหาม
    ๔. กําหนดสิทธิและประโยชนเพื่อสนับสนุนใหผูทีไ่ดรับการสงเสริมมีการทําวิจัยและ
พัฒนา เชน ใหคณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
ของที่ผูไดรับการสงเสริม นําเขามาเพื่อใชในการทดสอบ วิจัยและพัฒนาตามที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการอาจอนุญาต
ใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาไมเกินสิบสามปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
    ๕. เพิ่มสิทธิและประโยชนทางภาษีใหแกผูไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน
     ๕.๑ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมหักคาใชจายไมเกินสองเทา
ของจํานวนเงินที่ผูไดรับการสงเสริมไดเสียไปในการประกอบกิจการดังกลาว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
     ๕.๒ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผู ไดรับการสงเสริมหักเงินทีใ่ชไปในการลงทุน
ในโครงการที่ไดรบัการสงเสรมิจากกําไรรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละเกาสบิของเงนิท่ีลงทนุแลวในกิจการนั้น
     ๕.๓ ขยายเวลาการจายเงินปนผล เพื่อชวยใหผูไดรับเงินปนผลไดรับยกเวนภาษี
เงินไดในกรณีผูไดรับการสงเสริมไมอาจจายเงินปนผลไดทันตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล โดยขยายเวลาการจายเงินปนผลไปอีกหกเดือน ภายหลังสิ้นสุดการไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๒ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดี
    เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนง
    ผูพิพากษาสมทบ) 

    คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญตัิแหงชาติตอไป 
    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เสนอวา คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว
มีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กาํหนดคณุสมบัติของบคุคลผูมสีทิธสิมัครเขารบัการคดัเลอืกเพื่อแตงตั้งเปนผูพพิากษา
สมทบ โดยกาํหนดอายขุั้นสูงไวตามประเดน็ท่ีรองนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เพื่อประโยชนตอทางราชการ
และความคุมคาในการใชจายงบประมาณแผนดินในการรับสมัครบุคคลเปนผูพิพากษาสมทบ จึงได
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑) เปน “มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบหาปบริบูรณ
ในวันยืน่ใบสมัคร” เพื ่อใหระบบคัดเลือกและควบคุมผู พิพากษาสมทบมีความสมบูรณพรอม
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนกอนดํารงตําแหนง ระหวางดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
(รางมาตรา ๓ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑))
    ๒. แกไขเพิม่เติมวาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาสมทบ ซึง่เดิมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตัดความเดิมวา “ผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
ใหคงปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที”่ ออก ซึ่งตอมาศาลเยาวชน
และครอบครวัขอใหคงความในวรรคแรกของมาตรา ๒๕/๑ โดยชี้แจงภายหลงัวาอาจมกีรณผีูพพิากษา
สมทบครบวาระพรอมกันทัง้ศาล จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนง
เนือ่งจากครบวาระคงตองปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที ่ เพื่อมิให
เกิดชองวางในการปฏิบัติหนาทีร่าชการ นั้น เปนขอเท็จจริงทีผู่แทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิได
ชี้แจงปญหาขอขัดของดังกลาวในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตั้งแตตน
และผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิไดขัดของกับการตัดความดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว เห็นวา เพื่อแกไขขอขัดของ
ดังกลาวตามที่ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครวัชี้แจงเหน็ควรคงความดงักลาวตามรางเดมิในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๒๕/๑ (รางมาตรา ๕ (เพิ่มมาตรา ๒๕/๑)) 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภ
    ในวัยรุน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรบัขอสงัเกตของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาไปพรอม
กับรางพระราชบัญญัติ ซึ่งนายเจตน ศิรธรานนท กับคณะ เปนผูเสนอ กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหทันภายในกําหนดเวลาตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดบทนิยามคําวา “วัยรุน” หมายความวาบุคคลที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๙ ป
บริบูรณ
    ๒. กําหนดใหวัยรุ นมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร ความรู  และบริการตามสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
และกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัย
ของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการจัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษาและ
ใหการปรึกษา ตลอดจนกําหนดใหสถานบริการ สถานประกอบกิจการ ราชการสวนทองถิ่นตอง
ใหขอมลูขาวสาร และความรูเพือ่ปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนอยางถูกตอง เหมาะสม
ครบถวน และทั่วถึง 
    ๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน”
โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง ๕ คน ไดแก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
จากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนทีป่ระจักษในดานการสาธารณสุข
ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห
ดานละ ๒ คน และผูแทนเดก็และเยาวชนที่ไดรบัการคดัเลอืกจากสภาเดก็และเยาวชนแหงประเทศไทย 
ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน โดยใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๔ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

    ๔. กําหนดใหคณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีอํานาจ
หนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี 
ประสานงาน ตดิตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชนที่เก่ียวของ
ใหมีการปฏบัิตติามนโยบายแผนปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ตลอดจนกําหนดระเบยีบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน การปองกัน การชวยเหลือ 
การแกไข และการเยียวยาปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุนใหเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รวมทั้งการปองกันการใชความรุนแรงทางเพศ การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และการปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุน 
    ๕. กําหนดใหนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนอยางนอยตองมี
สาระสาํคญัเกี่ยวกบัมาตรการเกี่ยวกบัการไดรบัขอมูลขาวสาร และความรูเก่ียวกับอนามยัการเจรญิพนัธุ
อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศของตนเอง มาตรการ
เกี่ยวกับการไดรับบริการดานอนามัยการเจริญพันธุจากรัฐอยางทัว่ถึงเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ
รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการปองกัน การชวยเหลือ การแกไขและการเยียวยาปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนใหเปนไปอยางทั่วถงึและเปนธรรม ทัง้นี ้การจดัทํานโยบายและยทุธศาสตรดงักลาวใหคาํนงึถงึ
หลักการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคมและวัยรุนในทองถิ่นดวย 
    ๖. กําหนดใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจออกคําสั่งเปนหนังสือเชิญบุคคล
ใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นทางวิชาการได เมือ่เห็นควร และอาจขอ
ความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาได
    ๗.  กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับผู  ไม ปฏิบัติตามคําสั ่งของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ โดยไมมีเหตุหรือไมอาจแสดงเหตุผลอันสมควร ตลอดจนกําหนดใหในกรณีที่
หนวยงานใดของรัฐ ไมดําเนินการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจเสนอ
เรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
    คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมการตรวจพิจารณากับรางพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป
    สําหรบัแนวความคดิของการเสนอเกี่ยวกบัรางพระราชบญัญตันิี้ กระทรวงยตุธิรรม เสนอวา 
    ๑. โดยที่องคการสหประชาชาติไดรับรองปฏิญญาวาดวยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวย
ความยุติธรรมแกผูไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยมิชอบ ค.ศ. ๑๙๘๕ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิของเหยือ่อาชญากรรม
ในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญาของผูอ่ืน โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทาํความผดิน้ัน และไมมีโอกาสไดรบัการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น 
    ๒. เนือ่งจากพระราชบัญญัตินี ้ไดมีผลบังคับใชมาเปนเวลาพอสมควร แตประชาชน
ทีต่กเปนผูเสียหายในคดีอาญายังคงใชสิทธิขอรับคาตอบแทนไมมากเทาทีค่วร เพราะไมทราบถึงสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายดําเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยประสาน
ความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจทั่วประเทศ
แจงสิทธิใหผูเสียหายในคดีอาญา ทราบวามีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหสถิติการยื่นคําขอรับ
คาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กลาวไดวาการดําเนินการดังกลาวได
ประสบผลสําเร็จในระดับหนึง่ แตเพื่อใหสิทธิในการไดรับการเยียวยาจากรัฐ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกบัการอาํนวยความยติุธรรมแกผูท่ีไดรบัความเสยีหายจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม สามารถ
เขาถงึสิทธติามพระราชบญัญัตดิงักลาวไดงาย สะดวก รวดเรว็ ท่ัวถงึ และเปนธรรม และสนับสนนุใหการ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับยุทธศาสตร ลดความเหลื่อมลํ้า
จงึจาํเปนตองกาํหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ทีจ่ะตองแจงใหผูเสียหายหรือทายาท ซึ ่งไดรับความเสียหายทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญคือ
    แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จาํเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
มีหนาท่ีท่ีจะตองแจงผูเสยีหายหรือทายาทซ่ึงไดรบัความเสยีหายใหทราบถงึสทิธกิารขอรบัคาตอบแทน 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรงุเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    เพิ่มความเปนวรรคสามของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ดังนี้

 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 มาตรา ๔ ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรงุเทพมหานครขึ้นเพื่อจายบาํเหนจ็
บํานาญใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยใหกรุงเทพมหานคร หักเงินงบประมาณ
รายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนในอัตรา
ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยจะได กําหนดโดย
กฎกระทรวงไมเกนิรอยละสาม และตั้งประเภท
เงินน ีไ้ว  ในงบประมาณรายจ ายประจําป 
ของกรุงเทพมหานคร
 งบประมาณรายไดประจําป ซึ่งคํานวณ
หักสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร มิใหนํางบประมาณรายได
ประเภทพันธบัตร เงินกู  เงินทีม่ ีผู อุทิศให
หรือเงินอุดหนุนมารวมดวย

 มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม
ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
    พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)

    คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร     
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ ๓๐ ของกําไรสุทธิของบริษัท         
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ ๒๐ ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวน        
นิติบุคคลเปนการถาวร ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
    ๒.  ใหบทบัญญัติแหงประมวลรษัฎากรที่ถกูยกเลกิหรอืแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตันิี้
ย ังคงใช บังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ จัดเก็บภาษีอากรที ่ค างอยูหรือทีพ่ึงชําระกอนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 “หากในปใดเงินงบประมาณรายไดประจําป
ทีก่รุงเทพมหานครหักสมทบเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเพียงพอ
ตอคาใชจายสําหรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอกับคาใชจาย
ในปนั้นไดเทาที่เกิดขึ้นจริง”

 มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีว าการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) ตามที่สํานักงาน
ศาลปกครองเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑.  แกไขเพิ่มเติมใหตําแหนงตุลาการศาลปกครองชั้นตนไมเปนลักษณะตองหามในการ
แตงต้ังใหดาํรงตาํแหนงตลุาการศาลปกครองสงูสดุ เพื่อใหตลุาการศาลปกครองชั้นตนสามารถเลื่อนขึ้นไป
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุดได
    ๒. เพิ่มบทบัญญัติใหมีตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตนและอัตราเงินเดือน 
และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน
เปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
    ๓.  แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
    ๔. เพิ่มบทบัญญัติเหตุของการพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครองกรณีโอนไปเปน
ขาราชการฝายอื่น เพิ่มหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและ
การใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
    ๕. เพิ ่มบทบัญญัติเพื ่อกําหนดหลักเกณฑและเงื ่อนไขในการกลับเขาดํารงตําแหนง
ของตุลาการศาลปกครองที่โอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
    ๖.  เพิ่มบทบญัญัตเิพื่อกาํหนดใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีอาํนาจดาํเนินการ
ทางวินัยแกเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองไดเชนเดียวกับตุลาการศาลปกครอง    

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพือ่สรางทางพิเศษ
    ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย
    จังหวัดนนทบรีุ และเขตทวีวัฒนา เขตตล่ิงชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย
    เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
    ๑. อนมุตัิหลกัการรางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื ่อสรางทางพิเศษ
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
    ๒.  มอบใหกระทรวงคมนาคม และสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปพจิารณาดาํเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจําเปนในการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้ง การคํานึงถึงความเปนธรรมในการชดเชยและเยียวยาแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนดวย 
    กระทรวงคมนาคมเสนอวา 
    ๑. โดยที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืนในทองที่อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซือ่ 
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื ่อกําหนดแนวเขตที่ดินทีจ่ะเวนคืนโครงการ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๔ ป 
    ๒. ในการดําเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑ ไดดําเนินการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนในทองที่ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว มีที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งหมด
จํานวน ๖๖๐ แปลง (เปนทีด่ินของเอกชน จํานวน ๕๒๙ แปลง ทีด่ินของการรถไฟแหงประเทศไทย 
จาํนวน ๓๐ แปลง ท่ีดนิของกระทรวงการคลงั จํานวน ๑ แปลง) โดยเจาของท่ีดนิไดมาตกลงทาํสญัญา
ซื้อขายและรับเงินคาทดแทนจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) แลว จํานวน ๕๖๐ แปลง 
แตยังมีเจาของทีด่ินอีกจํานวน ๑๐๐ แปลง ไมมาตกลงทําสัญญาซื้อขายกับ กทพ. เนื ่องจาก
มีขอขัดของ เชน ทีด่ินติดภาระจํายอม ลมละลาย ซึ่ง กทพ. ไดดําเนินการวางเงินคาทดแทนและ
เขาครอบครอง ใชอสังหาริมทรัพยนั้นแลว ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
ใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน
เขตบางพลดั เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร เปนกรณีท่ีมีความจาํเปน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๕๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

โดยเรงดวน ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน ๑๐๐ แปลง
ดังกลาวตกเปนของ กทพ. สมควรตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    เวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองทีอ่ําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิง่ชัน  เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใน
แนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายช่ือเจาของหรอืผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทายพระราชบญัญตัิ
เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ตกเปนของ กทพ. โดยมีผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เปนเจาหนาทีเ่วนคืน และใหเจาหนาทีเ่วนคืน เขาใชอสังหาริมทรัพยทีเ่วนคืนภายในระยะเวลา ๔ ป 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
    ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
และสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒.  ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดาํเนินการเสนอแกไขปรบัปรงุ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตัิในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
และแกไขเพิ่มเติมผูรักษาการตามกฎหมาย
     ๑.๑  ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิการฮจัย
แหงประเทศไทยและเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ (ซึ่งเดิมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม)
     ๑.๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดมิเปนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) และเพิ่มผูแทนปลดักระทรวงวัฒนธรรม ผูแทน
กรมการศาสนา ผูแทนสํานักจุฬาราชมนตรี ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผูแทนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
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    ๒. ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย 
แหงประเทศไทย และใหกรมการปกครองทําหนาทีส่ํานักเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดิมเปนภารกิจของกรมการศาสนา)
    ๓. ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที ่ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
และกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบกิจการฮัจย ของกองสงเสริมกิจการฮัจย กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ไปเปนกองสงเสริมกิจการฮัจยทีจ่ะไดจัดตั้งขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาความมัน่คงแหงชาติ พ.ศ. ....                      
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติสภาความมั ่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
    ๒. กําหนดบทนิยามคําวา “ความมั่นคงแหงชาติ” นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
    ๓. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
    ๔. กําหนดใหมีสภาความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภา             
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิ
ซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตัง้จํานวน ๓ คน เปนสมาชิกและเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติเปนสมาชิก
และเลขานุการ
    ๕. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกผูทรงคุณวุฒิและวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๔ ป
    ๖. กําหนดใหประธานสภาความมั่นคงแหงชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม มีอํานาจ
เชิญผูแทนหนวยงานและบุคคลใดมารวมการประชุมของสภาความมัน่คงแหงชาติหรือใหมาชีแ้จง
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี ่ยวของเพื ่อประกอบ
การพิจารณาได
    ๗. กําหนดอํานาจหนาทีข่องสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดแก พิจารณา เสนอแนะ และ
ใหความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรชาติในมิติดานความมั่นคง พิจารณาและกําหนดนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
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รฐัสภา พจิารณาเรื่องที่เกี่ยวกบัความมั่นคงแหงชาตแิละใหความเหน็แกคณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี
รวมท้ังดาํเนินการเกี่ยวกบัความมั่นคงแหงชาติตามท่ีนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย เปนตน
    ๘. กําหนดใหมีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและมีอํานาจหนาที ่ ไดแก ศึกษา 
วิเคราะหและประเมินสถานการณดานความมัน่คง การเปลีย่นแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ เพื่อเสนอแนะนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พิจารณาโครงการหรือ
แผนงานเรื่องสําคัญของหนวยงานของรัฐตอสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ตามที่สภาความมั่นคง
แหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนด เปนตน และกําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีอํานาจ
ในการเชิญขาราชการ เจาหนาทีห่นวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหขอเท็จจริง
ความเห็นหรือคําแนะนําอันเกีย่วกับความมัน่คงแหงชาติ และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
    ๙. กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีแลวเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบในการปฏิบัติในการกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน
โดยใหมีแผนงานและโครงการรองรับ ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
    ๑๐.  กําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอโครงการหรือแผนงานเรื่องสําคัญตอสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งดําเนินการ
ภายใตนโยบายความมัน่คงแหงชาติ ยทุธศาสตร แผนงาน หรือมาตรการตามภารกิจหนาที ่
สําหรับประกอบการพิจารณากําหนดงบประมาณรายจายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
     ๑๑.  กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานของรฐัเกี่ยวกบัโครงการหรอืแผนงานดานความมั่นคงเรื่องสาํคญั ซ่ึงดําเนินการภายใตนโยบาย        
ความมั่นคงแหงชาติ และพิจารณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการที่เหมาะสม
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงาน
    หมนุเวียนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนญูของทบวงการพลงังาน
    หมุนเวียนระหวางประเทศ เพื่อการสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกทบวง
    การพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (International Renewable
     Energy Agency : IRENA) ของประเทศไทย

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ 
และรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
พ.ศ. .... ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่ใหความเห็นชอบในการแสดงเจตนาผูกพันตามธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศตอไป ภายหลังจากที่ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศไดมีหนังสือยืนยันวา
ประเทศไทยไดรับสมาชิกภาพในการเขาเปนสมาชิกแลวตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
     ๑.๑ กําหนดใหยอมรับนับถือวาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
     ๑.๒ กําหนดใหทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ สถานที ่ ทรัพยสิน
สินทรัพย และบรรณสารของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของทบวง
การพลงังานหมุนเวยีนระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ และบคุคลอ่ืนท่ีปฏบิตัภิารกิจเพื่อทบวงการพลงังาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาทีใ่นประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติหนาที ่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันเพียงเทาที่
รัฐบาลไดรับและใชบทแหงความตกลงนั้นหรือความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ
    ๒.  ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
     ๒.๑ วัตถุประสงคการจัดตั้งทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
      ๑) เปนองคกรหลักในการดําเนินงานเพือ่สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงาน
ทดแทนระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมความรวมมือทีเ่นนบทบาทการเปนศูนยขอมูลการถายทอด
เทคโนโลยี ความรวมมือดานวิทยาศาสตร และการวิจัยและพัฒนา
      ๒) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางเปนรูปธรรมตอประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุน
การใชพลังงานหมุนเวียนอยางจริงจัง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการกําหนดแนวนโยบาย
      ๓)  ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นทีเ่หมาะสมในการเลือกใชกลไกในการจัดหา
แหลงทุน และการปรับใชมาตรการตาง ๆ ทีเ่กี ่ยวของเพื่อนําเทคโนโลยีนั ้น ๆ มาปรับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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      ๔) เผยแพรการถายทอดทางเทคโนโลยดีานพลงังานหมนุเวียนและใหการสนับสนนุ
กิจกรรมการฝกอบรมดานพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก
      ๒.๒ ขอบเขตของการดําเนินกิจกรรม
            ๑) การปรับปรุงองคความรูทัง้ในดานนโยบายและการปฏิบัติงานดานพลังงาน
หมุนเวียน การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมงานวิจัยทางดานพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมและการใหการศึกษาทางดานพลังงานหมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
      ๒) การใหคําแนะนําดานนโยบายและคําแนะนําดานการเงินเพื่อสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
      ๓) การสงเสรมิใหมีการปรกึษาหารอืระหวางรฐับาลของประเทศสมาชกิและองคกร
ท่ีไมใชภาครฐับาล ตลอดจนสงเสรมิใหมีการหารอืเก่ียวกับนโยบายพลงังานหมนุเวียนในระดบันานาชาติ
     ๒.๓ การเปนสมาชิกภาพมี ๒ ประเภท คือ
      ๑) สมาชิกเริ่มแรกของทบวงการ โดยการลงนามในธรรมนูญฉบับนี ้และไดมอบ
สัตยาบันสาร 
      ๒) สมาชิกอื่นของทบวงการ โดยการมอบภาคยานุวัติสารภายหลังจากการสมัคร
เขาเปนสมาชิกไดรับอนุมัติแลว จะถือวาสมาชิกภาพไดรับการอนุมัติตอเมื่อการสมัครไดถูกสงไปยัง
สมาชิก และมิไดคัดคานภายใน ๓ เดือน
     ๒.๔ โครงสรางองคกร มีดังนี้
             ๑) สมัชชา เปนองคกรสูงสุดของทบวงการ ประกอบดวยผูแทนจากแตละสมาชิก
จํานวนหนึ่งคน
             ๒) คณะมนตรี ประกอบดวย ผูแทนทีม่าจากสมาชิกทบวงการทีไ่ดรับการเลือกตัง้
โดยสมัชชาอยางนอย ๑๑ คน แตไมเกนิกวา ๒๑ คน จํานวนผูแทนถาวรอยูในระหวาง ๑๑ และ ๒๑ คน
ซึ่งเปนจํานวนเทากับ ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทบวงการโดยคํานวณบนพื้นฐานของจํานวนสมาชิก
ของทบวงการในชวงเริ่มตนของการเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรี สมาชิกของคณะมนตรีจะไดรับ
การเลือกตั ้งโดยการหมุนเวียนตามที่ระบุไวในขอบังคับของการประชุมสมัชชาเพื ่อใหเชื ่อมั ่นวา
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมอยางแทจริงโดยสมาชิกของคณะมนตรี
อยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
             ๓)  สํานักเลขาธกิาร ประกอบดวยผูอาํนวยการใหญซึ่งเปนหวัหนาเจาหนาท่ีฝายบรหิาร
และเจาหนาท่ีอ่ืนตามที่จาํเปน ผูอํานวยการใหญจะไดรบัแตงตั้งโดยสมชัชาตามขอเสนอของคณะมนตรี
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และสามารถขยายไดอีกหนึ่งครั้งเทานั้น
        ๒.๕ งบประมาณ มาจาก ๓ สวน ดังนี้
             ๑) เงินสนับสนุนภาคบังคับของสมาชิกโดยใชพื ้นฐานการกําหนดอัตราสวน
ขององคการสหประชาชาติตามที่กําหนดโดยสมัชชา
              ๒) เงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ และ
      ๓) เงินจากแหลงอื่น ๆ
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        ๒.๖ สภาพนติิบคุคล เอกสทิธิ์ และความคุมกนั ทบวงการมสีภาพเปนนติบิคุคลระหวาง
ประเทศ และมีความสามารถทางกฎหมายในดินแดนของสมาชิกแตละประเทศเทาทีจ่ําเปน
เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีและเพื่อใหบรรลผุลตามความมุงประสงคของทบวงการตามที่กฎหมายของสมาชกิ
บัญญัติไว

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัคุมครองการดําเนนิงานของสาํนกัเลขานกุารองคกรสาํรองขาว
    ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
    ๑. อนุมัตหิลักการรางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนินงานของสาํนักเลขานุการองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
ไปประกอบการตรวจพิจารณา  แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานติบัิญญัตแิหงชาตติอไป ทัง้นี ้ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรบัความเหน็ของกระทรวง
พาณิชย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐไปดําเนินการตอไป 
    ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงเสนอความตกลงองคกรสํารองขาวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม และขอเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติทีป่ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตร
และปาไมกับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดคํานิยามคําวา “แอปเทอร” “ความตกลงแอปเทอร” “สํานักเลขานุการกรม” 
“ประเทศสมาชิกแอปเทอร” “คณะมนตรีแอปเทอร” และ “กองทุนแอปเทอร” 
    ๒. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีสภาพเปนนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย  
    ๓. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีวัตถุประสงคในการสํารองขาวไวในยามฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารเพื่อมนุษยธรรม ในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมถึงความยากจนใประเทศ
สมาชิก แอปเทอรเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน  และดําเนินกิจกรรมอื่น
ที่สอดคลองกับความตกลงแอปเทอร และประเทศสมาชิกแอปเทอร และมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จดัการขาวสาํรองฉกุเฉนิของประเทศสมาชกิแอปเทอรและบรหิารจดัการคลงัสนิคาสาํหรบัเกบ็รกัษาขาว
สํารองที่มีอยูจรงิ  โดยรวมถงึหนาที่ในการระบายขาว  และเติมเต็มขาวสาํรองตามกฎระเบยีบการระบาย
และเตมิเตม็ขาวสํารองเกบ็รกัษาขาวสาํรองท่ีไดรบับรจิาคมาจากประเทศสมาชกิแอปเทอร เพื่อชวยเหลอื
ประเทศสมาชิกแอปเทอรทีป่ระสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และติดตามและประเมินผลการระบายขาวสํารอง
ฉุกเฉนิภายใตกฎระเบยีบการระบายและเตมิเตม็ขาวสาํรอง   แลวรายงานผลตอคณะมนตรแีอปเทอรตอไป
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    ๔. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรไดรับยกเวนคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิ  และภาษบํีารงุทองที่ตามกฎหมายภาษีบาํรงุทองที่ อากรศลุกากรและคาธรรมเนยีม
ผานพิธีการศุลกากรสําหรับขาวที่นําเขาหรือสงออกของการดําเนินงาน และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยทะเบียนคนตางดาว

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ในสวน
    ทีเ่กีย่วกับการเขาเปนภาคีพธิีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
    รางพระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ในสวนท่ีเก่ียวกบั
    การขยายขอบเขตความคุ มครอง การปรบัปรุงหลักเกณฑ ขัน้ตอน
    และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ในสวนทีเ่กี ่ยวกับการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และรางพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ในสวนท่ีเก่ียวกับการขยายขอบเขตความคุมครอง การปรบัปรงุ
หลักเกณฑ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบยีนการปรบัปรงุคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบบั ท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” เพื่อกําหนดใหหมายความถึงเสียงดวย
    ๒. แกไขเพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
    ๓. แกไขเพิ่มเติมลักษณะอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่กฎหมายกําหนดให
ถือวามีลักษณะบงเฉพาะ และการไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา โดยการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลาย
    ๔.  ยกเลกิบทบญัญัตท่ีิหามขอจดทะเบยีนสาํหรบัสนิคาตางจําพวกกันในคาํขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาหนึ่งฉบับ
    ๕. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบียนไวแลว หลักเกณฑและ
ขั้นตอนกรณีผูขอจดทะเบียนหลายรายยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
    ๖. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายชุด
    ๗.  ลดระยะเวลาการปฏบัิตติามคาํสั่งของนายทะเบยีน การอุทธรณคาํสั่งของนายทะเบยีน
การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ การยื่นคําคัดคานการจดทะเบียน และการยื่น
คําโตแยง คําคัดคานการจดทะเบียน
    ๘. กําหนดใหแยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครือ่งหมายการคา สําหรับสินคาทั้งหมดหรือ
บางอยางได
    ๙. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของนายทะเบียนในกรณีการขอจดทะเบียนการโอน
หรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา หรือการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
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    ๑๐. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
    ๑๑. กาํหนดผลทางกฎหมายในกรณกีารโอนหรอืการรบัมรดกสทิธ ิในเครื่องหมายการคา
ที่มีการทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
    ๑๒. เพิม่บทบัญญตัิในสวนทีเ่กีย่วกับการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาภายใตพิธี
สารมาดริด
    ๑๓. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการนําหีบหอหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอื่นทีจ่ดทะเบียนไวมาใชสําหรับสินคาของตนเอง
หรือของบุคคลอื่น 
    ๑๔. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....
    (การจัดทาํแบบจําลองดานเครดิต)

             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    กระทรวงการคลงัเสนอวา โดยที่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕
มิไดมีบทบัญญัติรองรับใหสมาชิกนําขอมูลของลูกคาตนที่ไดจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๐
ไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิต จึงสมควรกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมใหสมาชิกสามารถ
นําขอมูลของลูกคาตนทีไ่ดจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิตเพื่อใช
ประกอบการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิก
ซึ่งขอมูลทีน่ําไปใชเปนขอมูลเฉพาะสวนที่สะทอนถึงความสามารถในการชําระหนี ้ โดยไมมีขอมูล
ท่ีสามารถระบตุวัตนของเจาของขอมลู และไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลูกอนแลว ซึ่งจะสงผล
ใหกระบวนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็วและเปนประโยชนกับลูกคา โดยเจาของขอมูลไมไดถูกละเมิด
สิทธิ อันจะทําใหผูบริโภคไดรับบริการสินเชื่อสอดคลองกับศักยภาพในการชําระคืนหนี ้ทําใหเกิด
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
เพื่อแกไขบทบญัญัติในสวนท่ีสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรอืผูแทนของนติบิุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๕๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

                โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมใหสถาบันการเงินทีบ่ริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิกสามารถ
นําขอมูลของลูกคาตนที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๐ ไปใชในการจัดทําแบบจําลอง
ดานเครดิตได โดยไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน
    ๒. แกไขเพิ่มเติมในสวนบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล โดยตอง
มีการพิสูจนวากรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือไมไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบญัญติัสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ 
    พ.ศ. .... รางพระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคม
    ของบคุคล) และรางพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเกี่ยวกบัหางหุนสวน
    จดทะเบยีน หางหุนสวนจาํกัด บริษัทจํากัด สมาคมและมลูนิธ ิ(ฉบบั ..) พ.ศ. .... 
    รวม ๓ ฉบับ 
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตัริวม ๓ ฉบบั  ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฏีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ            
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
    ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล) และ
    ๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 
หรือบริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
     ๑.๑ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
       ๑.๒ กําหนดใหสมาคมการคาทีไ่ดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา
พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ หากประสงคจะเปนสมาคมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทราบภายใน
หนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดแจงแลวใหถือวาสมาคมดังกลาว
ไดรับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๕๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล) 
     ๒.๑  กําหนดใหการกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน              
ยอมกระทําได แตตองมิใชการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน การกอตั้งสมาคมใหมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
     ๒.๒  สมาคมตองใชชื่อทีม่ีคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับ
ชื่อของสมาคม
    ๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๓.๑   กาํหนดคาํนิยามคาํวา “สมาคม” หมายความวา สมาคมทีไ่ดจดทะเบยีนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
     ๓.๒ กําหนดใหผูใดใชคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับชื่อ
ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอืน่เกีย่วกับธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคม
ทีไ่ดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 
     ๓.๓ กําหนดผูใดใชคําวาสมาคมในการดําเนินกิจการเพื่อหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน ไมวาจะเปนสมาคมทีจ่ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

   อนึ่ง สําหรับทานผู สนใจสามารถติดตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีไดทีเ่ว็บไซต
ของสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีhttp://www.cabinet.thaigov.go.th และติดตามแถลงการณตาง ๆ
รวมทั้งประกาศและคําสัง่ของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดที ่ Facebook ของกองอํานวยการ
รักษาความสงบเรียบรอย หรือเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th ซึง่ได
ดําเนินการรวบรวมประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการสืบคนเพื่อศึกษาตอไป. 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

คําคม

จุลนิติ๖๐

“...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมพอกิน จึงตองมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหทุกคนมีความพอเพียงได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๖๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

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

 ปจจบัุนประเทศไทยเรามกีฎหมายที่มบีทบญัญตัเิกี่ยวของกบัการขออนญุาต การอนมุตั ิการจดทะเบยีน 
และการขึ้นทะเบยีน จากสวนราชการและหนวยงานของรฐัเพื่อดาํเนินการในเรื่องตาง ๆ  เปนจํานวนมากมาย
หลายฉบบัดวยกนัซึ่งเปนภาระแกประชาชน นอกจากน้ี กฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุญาตบางฉบบันั้น
ไมไดกําหนดระยะเวลา หรือรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่จะตองใชยื่นเพื่อประกอบ
การพิจารณา หรือไมมีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจาหนาทีไ่วอยางชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระและเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ เกินสมควร 
ดังนั้น เพือ่ใหมี “กฎหมายกลาง” ที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 
และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูล
ที ่ชัดเจนเกี ่ยวกับการขออนุญาตซึง่จะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
จงึไดเสนอรางพระราชบญัญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... 
ตอทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อพิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุม 
ครัง้ที ่๒๕/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีผานมา ไดพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ฉบับดังกลาวแลวไดลงมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
 “พระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ฉบับนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับเมื ่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 ๑จดัโดย สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ในการจดัการประชมุสมัมนา เรื่อง พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวนัพธุท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ ณ หองแกรนดบอลรมู ชัน้ ๔ โรงแรมมริาเคลิ
แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๖๒

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและเปดโอกาสใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐซ่ึงมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมคีวามรู ความเขาใจ รวมท้ังเตรียมความพรอมในการปฏิบตังิานใหเปนตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดจัดใหมี 
“การประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งการประชุมสัมมนา
ในครั้งนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานเปดงาน
และปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยมี นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
นายปกรณ  นิลประพันธ  กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงานดังกลาว

 สําหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

   ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถาโดยสรุปวา 
ในการพิจารณาร างพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. .... โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพรอม
เพื่อดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ 
การจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชน การจดัตัง้ศนูยบรกิารรวม 
การจัดระบบและกระบวนการในการทํางาน รวมท้ัง

การสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรที่เปนพนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยรับคําขออนุญาต เปนตน โดยควรจัดทําใหแลวเสร็จกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ 
ดังนั้น เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับขอสังเกตดังกลาว จึงไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพร
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมท้ังเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนประชาสัมพันธขอมูล
ใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไป



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สําหรับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับน้ีซึ่งตอไปน้ีจะเรยีกวา “พระราชบญัญติัการอนญุาตฯ” ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เม่ือวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะมีผลใชบงัคบัเมื่อพน ๑๘๐ วนันับแตวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เปนตนไป การกาํหนดวันใชบังคบัของพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีพจิารณาแลวจะเหน็ไดวามไิดกําหนดใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกับพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ตามปกติ 
ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ 
ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการอื่นใด
ของรฐั ที่มภีารกจิเกี่ยวกบัการพจิารณาการออกใบอนญุาต การอนมุติั การจดทะเบยีน การขึ้นทะเบยีน 
หรือการรับแจง ไดมีเวลาในการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่ 
เครือ่งมอืเครื่องใช หรือการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย

 อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรคของการติดตอกับทางราชการ” 
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาจะพบวามปีญหาและอปุสรรคซึง่สรางภาระใหแกประชาชนในหลายประการ 
ดังนี้
 ประการแรก  ปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลือง
 จากการสอบถามขอมลูกฎหมายทีม่บีทบญัญติัเกีย่วกบัการอนญุาต การอนมุติั การจดทะเบยีน 
หรือการขึ้นทะเบยีน หรือมกีจิกรรมที่ตองมกีารอนญุาตหรอือนมุตั ิพบวามจีาํนวนประมาณ ๖๐๐ ฉบบั 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถงึกรณีทีป่ระชาชนตองมกีารเดินทางไปตดิตอกบัทางราชการเพื่อขออนญุาต ขออนมุตั ิ
จดทะเบยีน หรอืขึ้นทะเบยีนเปนจาํนวนมาก เชน การสรางบานหรอืตอเตมิที่อยูอาศยั การเปลี่ยนช่ือสกลุ 
การยายทะเบียนบาน และการนําเขาหรือสงออกสินคา เปนตน จะดําเนินการไดตองขออนุญาตจาก
ทางราชการกอนท้ังส้ิน โดยการท่ีกฎหมายกาํหนดใหการดาํเนนิการในเรื่องตาง ๆ  ตองขออนญุาตกอนนั้น 
ในแงมุมหนึ่งก็ถือเปนความจําเปนของทางราชการที่ตองการจะคุมครองประโยชนของสวนรวม
หรือมีสารบบเพื่อควบคุมและตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม การมีกฎเกณฑที่กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาตเปนจํานวนมากก็เปนภาระแกประชาชน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตในแตละครัง้
จําเปนตองเดนิทางมาตดิตอกบัทางราชการ ซ่ึงการเดนิทางดงักลาวเปนการสรางภาระใหแกประชาชน
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชาวบานที่ไมรู จักสถานที่ทําการของหนวยงานราชการที่ตนตองเดินทาง
ไปติดตอ ซึ่งตองเริ่มตนดวยการสืบเสาะเพื่อแสวงหาวาสถานที่นั้นตั้งอยูที่ไหน บางแหงก็อยูในซอย
และอยูทายซอยก็มี เมือ่หาเจอแลวภาระตอมาก็คือการเดินทาง ซึ่งบางคนกวาจะมาถึงไดตองนั่งเรือ
แลวมาตอรถยนต จากน้ันตองน่ังรถจกัรยานยนตรบัจางเพื่อใหมาถงึท่ีหมาย สวนคนท่ีมรีถยนตสวนตวันั้น
แมจะเดนิทางไดโดยสะดวกกวากต็าม แตตองแบกรบัภาระคาน้ํามันท่ีมรีาคาแพงซ่ึงบางครั้งแมจะขบัรถ
มาถงึท่ีหมายแลวแตยังตองขบัรถวนไปวนมาเพื่อหาที่จอดรถซ่ึงกวาจะจอดไดตองเสยีเวลาและส้ินเปลอืง
คานํ้ามันเปนอยางมาก ทั้งนี้ นอกจากจะสิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทาง เชน คานํ้ามันรถ คาแท็กซี่
หรอืคารถโดยสารดงักลาวแลว ประชาชนยังตองสิ้นเปลอืงคาใชจายเกี่ยวกบัคาธรรมเนยีมการขออนญุาต 
ขออนุมัติ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนในอัตราตาง ๆ อีกดวย

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๖๔

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จุลนิติ

 ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีความลาชา
 ในการติดตอกับทางราชการนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลืองแลว ยังมีปญหา
เกี่ยวกับระยะเวลาหรือความลาชาในการรับบริการดวย กลาวคือ ในการติดตอกับทางราชการนั้น
แมประชาชนจะเดินทางมาถึงหนวยงานราชการเชาเพยีงใดก็ตาม แตกไ็มสามารถเขารบับรกิารไดทนัที 
ทัง้นี ้เพราะตองเขาแถวเพ่ือตอควิรบับตัรสาํหรบัเขารบับรกิารเสียกอน ซึง่เปนการเสียเวลาและบางคร้ัง
ควิทีไ่ดรบักเ็ปนลาํดบัทีย่าวมาก ดงันัน้ แมจะมารบับรกิารภายในเวลาทาํการชวงเชาแตกวาจะดาํเนินการ
แลวเสรจ็กอ็าจจะเปนชวงเวลาบาย ทัง้นี ้ในการเขารบับริการกอ็าจจะเจอการพดูจาหรอืการแสดงกรยิา
ทีไ่มสภุาพของเจาหนาที ่ซึง่บางทเีราควรเหน็ใจเนือ่งจากเจาหนาทีน่ัน้ตองคอยใหบริการและตอบคาํถาม
ซํ้า ๆ แบบเดิมมาตลอดทั้งวันและอาจจะทําหนาที่นี้ติดตอกันมาเปนเวลาหลายป เมื่อเจอประชาชน
ซักถามปญหาที่วนเวียนเหมือนเดิมก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได 

 ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่มีความยุงยาก
 การรับบริการจากเจาหนาที่นอกจากจะมีปญหาเร่ืองความลาชาแลว ยังมีปญหาเก่ียวกับ
กระบวนการหรอืขัน้ตอนในการใหบรกิารท่ีมคีวามยุงยากและหลายข้ันตอนดวย โดยบางคร้ังการตดิตอ
กับทางราชการเพ่ือขออนุญาตหรืออนุมัติไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียวแตตอง
มาติดตออีกหลายครั้งจึงจะเรียบรอย และบางกรณีอาจจะตองยื่นเอกสารหรือคําขออนุญาตไวกอน
แลวเจาหนาที่จึงจะพิจารณาอนุญาตใหในภายหลังเพราะมีหลายกระบวนการที่ตองดําเนินการอีกมาก 
ซึ่งบางครั้งก็ผานพนไปหลายเดือนจนประชาชนผูยื่นคําขอตองยอนกลับมาสอบถามความคืบหนาเอง
และอาจจะไดรับคําตอบวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นไวเดิมนั้นไมครบถวนจะตองรวบรวมและยื่นคําขอ
มาใหมอีกคร้ังจึงจะพิจารณาอนุญาตได นอกจากนี้ แบบฟอรมการใหบริการตาง ๆ ก็มีรายละเอียด
ใหกรอกเปนจาํนวนมากซึง่บางเรือ่งกเ็ปนขอมลูทีไ่มจาํเปน และบางกรณกีม็คีาํถามทีย่ดืเยือ้ใหตองตอบ
ซึ่งแตละขอตองทําความเขาใจและอาศัยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตอบคําถามดวย
 ดวยสาเหตุที่การติดตอกับทางราชการเปนการสรางภาระและกอใหเกิดความไมสะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความสิ้นเปลือง ความลาชา และความยุงยาก ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูสึกอึดอัด มีความขัดของและไมอยากจะเดินทางมาติดตอกับทางราชการ แตอยางไรก็ตาม 
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการที่มีความสะดวกเหมือนรานสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) โดยทั่วไป ดวยการขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือประหยัดขึ้น และ
ขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว รวมทั้งขจัดความยุงยากใหมีความเรียบงาย ก็จะไมมีใครอึดอัด
หรือขัดของ แตจะยินดีที่จะมาติดตอกับทางราชการ 
 ความไมสะดวกทีเ่กดิขึน้จากการติดตอกบัทางราชการนัน้ นอกจากจะทําใหประชาชนมคีวามอดึอดั
และขัดของดังกลาวแลว ยังสงผลกระทบหรือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดังนี้ 
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จุลนิติ

 ประการแรก  ปญหาเกี่ยวการทุจริตคอรรัปชั่น 
 เน่ืองจากเมื่อใดกต็ามที่ประชาชนไดรบัความไมสะดวก เมื่อนั้นกจ็ะดิ้นรนเพื่อหาความสะดวกใหได 
โดยวิธีการทีจ่ะหาความสะดวกหรือสรางความสะดวกใหกับตนเองก็มีหลายระดับ เริ่มจากระดับแรก
ซึ่งเปนวิธีการทีง่ายทีสุ่ดคือ การพูดจาทีไ่พเราะออนหวาน แตหากวิธีการนี้ยังไมไดรับความสะดวก
ก็อาจจะตองแสดงความเคารพหรือนอบนอมซึ่งบางคนถึงขนาดกมลงกราบเพื่อใหไดความสะดวกก็ได 
ระดับตอมาคือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสะดวก และระดับสุดทายซึ่งเปนระดับ
ทีรุ่นแรงที่สุดคือ การใหเงินหรือติดสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ทั้ง ๓ ระดับดังกลาวลวนเปนวิธีการ
ท่ีกอใหเกดิการทจุรติคอรรปัชัน่ซึง่เปนสิง่ท่ีไมพงึปรารถนาในระบบราชการทัง้สิน้ ดงัน้ัน การทีห่นวยงาน
ราชการตาง ๆ  ในปจจบัุนพยายามที่จะปฏริปูโดยเฉพาะในเร่ืองการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ยอมมีวัตถปุระสงคเพื่อไมเปนการบบีบงัคบัใหประชาชนจนมมุซ่ึงในที่สดุก็จะดิ้นรนเพื่อหาความสะดวก
โดยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวนั่นเอง 

 ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกบัขดีความสามารถในการแขงขนัและโอกาสในการลงทนุของประเทศ
เนือ่งจากการติดตอกับทางราชการในประเทศไทยมีความไมสะดวก โดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ยุงยากซับชอน และใชเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น จึงทําใหนักลงทุนหรือ
ผูประกอบการตาง ๆ ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศทีค่ิดจะลงทุนในประเทศไทยเปลีย่นใจ
หรือยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานอืน่ ๆ เชน ลาว เวียดนาม และเมียนมาร ซึ่งเห็นวา
เปนประเทศที่มีความสะดวกมากกวาประเทศไทย อันเปนการสงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน 
โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ทั้งนี้ จากขอมูล “รายงาน Doing Business” ซึ่งเปนรายงานที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเปนประจํา
ทุกปเพื่อสรางดชันคีวามงายในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business Index) ไดทําการสาํรวจ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในหลายมิติ 
อาท ิการเริ่มตนประกอบธุรกจิ การขออนญุาตตั้งโรงงาน การขออนญุาตกอสราง การขอสนิเชื่อ การชาํระ
ภาษี การดําเนินกระบวนการฟองหรือบังคับคดี และการคุมครองนักลงทุน เปนตน ซึ่งดัชนีดังกลาว
จะเปนตวัช้ีวัดบรรยากาศการลงทนุของแตละประเทศที่สาํคญั โดยรายงาน Doing Business ประจาํป 
ค.ศ. ๒๐๑๔ นั้น อันดับความงายในการประกอบธุรกิจของไทยอยูอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๙ ประเทศ 
ซึ่งสูงที่สุดเปนอันดับที่ ๖ ในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร (อันดับที่ ๑ ของโลก) ฮองกง มาเลเซีย 
เกาหลใีต และไตหวัน อยางไรกต็าม อันดบัของประเทศไทยน้ันไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปท่ีผาน ๆ  มาซึ่งแตกตางจากประเทศมาเลเซีย เกาหลใีต และไตหวัน ท่ีมแีนวโนมดขีึ้นอยางเหน็ไดชัด 
นอกจากนี้ เม่ือพจิารณาความงายในการประกอบธรุกจิในแตละมติแิลว มิตท่ีิประเทศไทยไดอนัดบัตํ่ากวา
อันดบัในภาพรวม (อันดบัท่ี ๑๘ ของโลก) มากคอื การเริ่มตนประกอบธรุกจิ (อันดบัท่ี ๙๑) การขอสนิเชื่อ 
(อันดบัที ่๗๓) การชําระภาษ ี(อันดบัท่ี ๗๐) และการชาํระบญัชเีพื่อเลกิกจิการ (อันดบัท่ี ๕๘) ซึ่งสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นเนือ่งจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ 
ของประชาชนนั้นตองดาํเนินการผานการอนมุตั ิการอนญุาต การขึ้นทะเบยีน การจดทะเบยีน และการแจง 
โดยกฎหมายหลายฉบบัมิไดกาํหนดระยะเวลาและขัน้ตอนในการดําเนินการของเจาหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
รวมทั้งการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนจะตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง

creo
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 จากสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ังผลกระทบท่ีไดรบัจากการติดตอกบัทางราชการดังกลาว 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ และใหเรงรัดพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อเปนการ
ลดข้ันตอนและลดการขออนุญาตท่ีไมจาํเปนเพ่ือใหเหมาะสมกับภาคธุรกจิ สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึง่มนีายมีชยั  ฤชุพนัธุ  อดีตประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
เปนประธาน ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวจึงไดยกรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่กาํหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ใหชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การพจิารณาอนมุตั ิอนญุาต จดทะเบยีน ขึน้ทะเบยีน และรบัแจง เปนตน ใหชดัเจน รวมทัง้มกีารจดัตัง้
ศูนยบริการรวม ซึ่งอาจจะเรียกเปนภาษา อังกฤษวา “One Stop Service” เพื่อลดข้ันตอนและ
ลดการขออนุญาตที่ไมเหมาะสม

 ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเปนกฎหมายแลวนั้น จึงเปนกาวสําคัญที่จะอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนในการติดตอกบัทางราชการไดอยาง “เรว็ขึน้” (faster) “งายข้ึน” (easier) 
และ “ถกูลง” (cheaper) รวมท้ังมุงใหการปฏิบตัริาชการเปนไปดวยความโปรงใส ความรับผดิชอบ 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขกับประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่สําคัญ๒ ดังนี้ 

 ๑. การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
  “คูมือสําหรับประชาชน” เปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับคําขออนุญาตและ
เปนรายละเอียดทีใ่หประชาชนไดรบัทราบเก่ียวกบักระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต
ทีป่รากฏอยูในคูมอืสําหรบัประชาชน โดยผูทีม่หีนาทีใ่นการจัดทาํคูมอืสาํหรบัประชาชน ไดแก “ผูอนุญาต” 
อันหมายถึง ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต โดยจะตองดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคอื ตองแลวเสรจ็ภายในวนัจนัทรที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  โดยคูมือสําหรับประชาชนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
  (๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
  (๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ 
  (๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ 
  นอกจากนี ้หนวยงานของรฐัอาจจะกาํหนดใหประชาชนสามารถยืน่คําขออนญุาตผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

  ๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, เอกสารเผยแพร สืบคนจาก www.opdc.go.th.
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 อนึ่ง เมื่อสวนราชการไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับที่มีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏ
ในคูมือสําหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงนั้นยอมไมกระทบถึงการยื่นคําขอที่ไดยืน่ไวโดยชอบ
กอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมมีผลใชบังคับ แตหากกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหม
ไดมีการเปลีย่นแปลงอันเปนประโยชนตอผูยืน่คําขอ ก็ใหนําการเปลีย่นแปลงนัน้มาใชบังคับกับการ
ยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยชอบกอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับมีผลใชบังคับได
 สําหรับการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนใหผูทีจ่ะมายื่นคําขออนุญาตทราบนั้น เมื่อหนวยงาน
ของรัฐใดไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว หนวยงานของรัฐนั้นจะตองปดประกาศ
คูมือสําหรับประชาชนไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และเผยแพรทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ หากประชาชนตองการที่จะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําสําเนาใหโดยอาจจะคิดคาใชจายหรือไมก็ได
 ทัง้นี ้เม่ือสวนราชการไดจดัทําคูมอืสาํหรบัประชาชนในแตละกระบวนการของการออกใบอนญุาต 
การอนมัุต ิการจดทะเบยีน การขึ้นทะเบยีน การรบัแจง การใหประทานบตัร หรอืการใหอาชญาบตัรแลว 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูท่ีมีหนาทีใ่นการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัต ิฯลฯ ดังกลาววามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กจิการบานเมืองท่ีดหีรือไม หากเหน็วาขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคูมอืสาํหรบัประชาชนนัน้
มคีวามลาชาเกินสมควร คณะกรรมการพฒันาระบบราชการมีอาํนาจเสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือพิจารณา
สั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได

 ๒. หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
  เมือ่ประชาชนผูยืน่คําขอไดยืน่คําขอตอพนักงานเจาหนาทีผู่มีหนาทีใ่นการรับคําขออนุญาต
หรืออนุมัติ ฯลฯ แลว ใหพนักงานเจาหนาทีด่ังกลาวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขออนุญาต โดยแบงการพิจารณาออกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
  (๑)  กรณีคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน
      ในกรณีท่ีคาํขอไมถกูตองหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีระบใุนคูมือสาํหรบั
ประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่คนดังกลาวแจงใหผูยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อใหดําเนินการดังนี้
      -  กรณีทีผ่ ูยืน่คําขอสามารถแกไขหรือยืน่เอกสารหลักฐานเพิ ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ก็ใหผูยื่นคําขอดําเนินการในทันที
      -  กรณีที่ผูยืน่คําขอไมสามารถแกไขหรือยืน่เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ใหพนักงานเจาหนาทีด่ําเนินการบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะตองยื่นเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว 
พรอมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะตอง
มอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคําขอ เพื่อผูยื่นคําขอเก็บไวเปนหลักฐาน
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  (๒)  กรณีคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
      ในกรณทีีค่าํขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลกัฐานครบถวนตามท่ีระบใุนคูมอืสาํหรบั
ประชาชน หรือผูยื่นคําขอไดมีการแกไขตามขอ (๑) ดังกลาวเรียบรอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและผูอนุญาตดําเนินการตามคําขอใหแลวเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือ
สาํหรับประชาชน โดยพนักงานเจาหนาท่ีจะเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิอืน่มไิด หรอืจะปฏิเสธ
การพจิารณาคาํขอโดยเหตแุหงความไมสมบรูณของคาํขอหรอืความไมครบถวนของเอกสารหรอืหลกัฐาน
ไมได

  (๓)  กรณีผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณทีีผู่ยืน่คาํขอไมขอแกไขเพิม่เตมิคาํขอหรอืไมสงเอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีพ่นักงานเจาหนาที่
ไดแจงตามขอ (๑) ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการคืนคําขอ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณคําสั่งคืนคําขอ
ของพนักงานเจาหนาได ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือจะย่ืนคําขอใหมก็ได 
แตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่น
คําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว

 ๓. การควบคุมการดําเนินการและความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่
  พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไดกาํหนดหลักเกณฑการดําเนินการ รวมท้ังความรับผดิของพนักงานเจาหนาทีแ่ละผูอนุญาตในกรณีตาง ๆ  
เพื่อควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้

  (๑)  การควบคุมการดําเนินการของผูอนุญาตใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน
      ในกรณทีีป่ระชาชนผูยืน่คาํขอไดยืน่คาํขอทีม่คีวามสมบรูณ ครบถวน ตอพนกังานเจาหนาที่
ผูมหีนาทีร่บัคาํขอแลว ผูอนญุาตจะตองดาํเนนิการพจิารณาคาํขอใหแลวเสรจ็ภายในเวลาทีคู่มอืสาํหรบั
ประชาชนกําหนดไว และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ แตหาก
ผูอนุญาตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว 
ผูอนุญาตจะตองดําเนินการแจงใหผู ยื่นขออนุญาตทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหงความลาชา
ทกุ ๗ วนั จนกวาจะพจิารณาแลวเสรจ็ พรอมทัง้ใหสงสาํเนาการแจงดงักลาวใหคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกคร้ัง ทั้งนี้ หาก ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุ 
หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ให ก.พ.ร. 
รายงานตอคณะรัฐมนตรีโดยมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานนั้นก็ได

  (๒)  ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
      ในกรณทีีป่ระชาชนผูยืน่คาํขอไดยืน่คาํขอตอพนกังานเจาหนาทีผู่มหีนาทีใ่นการรบัคาํขอ 
และพนกังานเจาหนาทีไ่ดตรวจสอบคาํขอวาเปนคาํขอท่ีครบถวนถกูตองตามท่ีกาํหนดไวในคูมอืสาํหรบั
ประชาชนแลว แตปรากฏวาในระหวางการพจิารณาของพนกังานเจาหนาท่ีพบวา คาํขออนญุาตนัน้
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ไมสมบูรณหรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไมครบถวนโดยเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ทจุริตของพนักงานเจาหนาที่จนทาํใหผูอนญุาตไมอาจอนญุาตได ผูอนญุาตมอีาํนาจสั่งการตามที่เหน็
สมควร และมีหนาที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว

  (๓)  ความรับผิดของผูอนุญาต
      หากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชนแลวไมแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วัน หรือหากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาไมแลวเสร็จตามคูมือสําหรับ
ประชาชนแลวไมแจงเปนหนังสือใหผู ยืน่คําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทกุ ๗ วัน 
และสงสาํเนาใหคณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบทกุครั้ง ใหถอืวาผูอนญุาตกระทําการหรอืละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย

 ๔. การจัดตั้งศูนยบริการรวม 
  พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กาํหนดใหสวนราชการตาง ๆ จดัตั้ง “ศูนยบรกิารรวม” หรอืภาษาอังกฤษเรยีกวา “One Stop Service” 
ขึ้นภายในสวนราชการนั้น ๆ เพือ่ใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานรับคําขอและชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ  ตามกฎหมายวาดวยการอนญุาตที่มคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพันธกนัจากหลากหลาย
สวนราชการในสงักดักระทรวงมาไว ณ สถานท่ีแหงเดียวกัน ทัง้นี ้เพื่อใหประชาชนสามารถดาํเนนิการ
ไดหลายเรื่องพรอมกนัในคราวเดียว ไมวาจะเปนการตดิตอสอบถาม การขอทราบขอมูล การขออนญุาต 
หรอืการขออนมัุตใินเรื่องใด ๆ  ท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี โดยตดิตอเจาหนาท่ี ณ ศนูยบรกิารรวมเพยีงแหงเดยีว
ทัง้นี ้การจดัตั้งศนูยบรกิารรวมดวยดงักลาวตองเปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
กําหนด อยางไรก็ตาม การจัดตั้งศูนยบริการรวมดังกลาว บางประเทศอาจจะไมเรียกวา “One Stop 
Service” ก็ได แตจะเรียกวา “Single Window” หรือ “One Door Service” ซึ่งหมายถึง สถานที่
ท่ีอํานวยความสะดวก (Convenience Place) ในการใหบรกิารของทางราชการไดหลายเรือ่งพรอมกนั
ในคราวเดียวแกประชาชนอยางรวดเร็ว

 ๕. การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต
  กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหจัดตั้ง “ศูนยรับคําขออนุญาต” ขึ้นไดเฉพาะ
ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีฐานะเปน
สวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงทีเ่รียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได โดยอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และอาจจะใหมีสาขาของศูนยรับคําขอ
อนญุาตดังกลาวประจาํกระทรวงหรือประจําจังหวดัดวยก็ได ทัง้นี ้ศูนยรบัคําขออนญุาตหรอืสาขาของ
ศูนยอนุญาตนั้นเปนศูนยกลางในการรับคําขอเฉพาะเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อ
กฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะใหอยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาตเทานั้น
  โดยเมื่อจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตดังกลาวแลว กําหนดใหดําเนินการและมีผลดังตอไปนี้
   (๑)  ในกรณีทีผู่ยืน่คําขออนุญาตไดยืน่คําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน หรือชําระ
คาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวาไดมีการยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือชําระคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว
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  (๒)  ในกรณีที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดท่ีเก่ียวกับการย่ืน
คําขออนุญาต ใหศูนยรับคําขออนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินหรือสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี พรอมทั้งแจงใหหนวยงานผูอนุญาตทราบ
  (๓)   ในกรณีที่หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง ใหศูนย
รบัคาํขออนุญาตหักเงินดงักลาวแทน และสงมอบเงินทีห่กัไวนัน้ใหแกหนวยงานของผูอนญุาต โดยใหศนูย
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต
  (๔)  สาํหรบัระยะเวลาท่ีระบไุวในคูมอืสาํหรบัประชาชนน้ัน ใหนบัแตวนัทีศ่นูยรบัคาํขออนุญาต
สงเรื่องใหผูอนุญาต โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ 
หากศนูยรบัคาํขออนญุาตสงเรือ่งใหผูอนญุาตชากวา ๓ วนั หรือไมสง ใหนาํเรือ่งกระทาํการหรอืละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตมีเหตุสุดวิสัย   
  ทั้งนี้ ศูนยรับคําขออนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้
  (๑)   รับคําขอและคาธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
  (๒)   ใหขอมูล ชี้แจง และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการอนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน
  (๓)   สงคําขอ หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เก่ียวของ และ
ติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดในพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้ คูมือสําหรับประชาชน หรือกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ
  (๔)   กรณีที่ศูนยรับคําขอเห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการยื่นคําขอมีรายละเอียด
หรือกําหนดใหตองสงเอกสารที่ไมจําเปน หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดาํเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
  (๕)  รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรบัคาํขออนุญาต
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
  (๖)   เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาเกี่ยวกับ
การอนุญาตตาง ๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น

 ๖.  การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต 
  เนือ่งจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ  ในปจจุบนัน้ันตองผาน
การอนมุตั ิอนญุาต ออกใบอนญุาต ขึน้ทะเบยีน หรอืแจง ซึง่กฎหมายหลายฉบบัไมมกีารกาํหนดระยะเวลา
และข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมทั้งการขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ
ยงัตองตดิตอกบัหนวยงานหลายแหง โดยตัวอยางของการขอใบอนุญาตท่ีใชเวลานานมาก เชน การขอรบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ซึ่งมีขั้นตอนหลังการยื่นคําขอ๓ ดังนี้

  ๓กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อางใน อิสรกุล  อุณหเกตุ, บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...., สบืคนจาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/07/Licensing-Facilitation
-Act_web.pdf ขอมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘.
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  (๑)   ขั้นตอนการตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้งโรงงาน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ความถูกตอง
ของเอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ใชเวลาไมเกิน ๓๐ วัน
  (๒)   ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ใชเวลาไมเกิน ๕๐ วัน
  (๓)   ขั้นตอนการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ใชเวลาไมเกิน ๑๐ วัน

  จะเห็นไดวาขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ดังกลาวใชระยะเวลาในการดําเนินการ
ทั้งสิ้นไมเกนิ ๙๐ วัน ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงระยะเวลาในการสั่งใหผูยื่นคําขอจัดการเอกสารและหลักฐาน
ใหถูกตองครบถวน และไมรวมเวลาในการขออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
  จากตัวอยางของขัน้ตอนการพิจารณาอนุญาตทีม่คีวามยุงยากซับซอนและใชเวลานาน 
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกประชาชนผูยืน่ขอใบอนุญาตมากเกินความจําเปน พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหในกรณี
ทีม่ีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะ
เปนกิจการหรือการดําเนินการที่ตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ทั้งนี้ เมื่อหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมแลว หนวยงานดังกลาวตองออกหลักฐานการตออายุ
ใบอนญุาตใหแกผูรบัใบอนญุาตโดยเรว็ และใหถอืวาผูรบัใบอนุญาตไดรบัการตอใบอนุญาตตามกฎหมาย
นัน้แลว ซึ่งหลักการดังกลาวจะเปนการลดขั้นตอนการขออนุญาตใหเหลือเทาทีจํ่าเปน และชวยลด
ทัง้ระยะเวลาและตนทุนทีใ่ชในการดําเนินการได รวมทัง้ทําใหการเริ่มตนประกอบธุรกิจและการ
ขออนุญาตตาง ๆ มีความงายยิ่งขึ้น 

 ๗.  การทบทวนกฎหมาย 
  กฎหมายไดกาํหนดใหหนวยงานของรฐัทุกประเภทที่มกีารใหบรกิารประชาชน อาทิ สวนราชการ
ทั้งในสวนกลางและในจังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบัน 
การศึกษา และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสภาวิชาชีพตาง ๆ เปนตน ตองพิจารณาทบทวนกฎหมาย
ของหนวยงานที ่ใหอํานาจในการอนุญาตหรืออนุมัติวาสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิก
การอนญุาตหรอืการอนุมติั หรือจดัใหมมีาตรการอื่นแทนการอนญุาตหรอือนมุติัหรอืไม ในทกุระยะ
เวลา ๕ ป นับแตวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ เวนแตมีความจาํเปนหนวยงานจะดําเนินการดังกลาว
ในกําหนดระยะเวลาทีเ่ร็วกวานั้นก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจะตองเสนอผลการพิจารณาทบทวน
กฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตฯ หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
การอนญุาตฯ โดยคณะรฐัมนตรตีองรบัฟงความคดิเหน็ของคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนในฐานะที่เปนเจาหนาทีข่องรัฐและเปนประชาชนคนหนึ่ง
มีความเห็นดวยเปนอยางยิง่กับหลักการของกฎหมายฉบับนี ้รวมทัง้ความคิดเห็นของวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิทีไ่ดปาฐกถาไวดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” 
ทีก่ําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 

creo
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การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร 
ใหมคีวามชดัเจน รวมทัง้การจดัตัง้ศนูยบรกิารรวมเพือ่รบัคาํรอง และศนูยรบัคาํขออนญุาต ณ จดุเดยีว 
เพือ่บรกิารประชาชนและใหขอมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการขออนญุาต จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอประชาชน
ในอันที่จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอกับทางราชการไดอยางรวดเร็วเพราะสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและไมตองติดตอกับหนวยงานหลาย ๆ แหง 
 รวมท้ังการกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยหรือตองถูกดําเนินคดีหากพนักงาน
เจาหนาที่นั้นตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานโดยประมาทเลินเลอหรือโดยทุจริต
เปนเหตุใหคาํขอไมสมบูรณหรอืเอกสารหรือหลกัฐานไมครบถวน จะชวยใหการปฏิบตัริาชการเปนไปดวย
ความโปรงใส มคีวามรับผดิชอบ มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ตลอดจนการลดขัน้ตอนทางกฎหมาย
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจนั้นจะชวยลดระยะเวลาและลดตนทุนในการดําเนินการ 
รวมทั้งลดปญหาการใชอํานาจดุลพินิจของเจาหนาที่ที่อาจจะเปดชองใหมีการเรียกรับสินบน
เพื่อเรงรัดกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งมีแนวโนมที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น และกระทบ
ตอขีดความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึถอืเปนกาวสําคญัทีจ่ะชวยใหการติดตอกบัทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก 
รวดเรว็ยิง่ขึน้ (faster) มคีวามงายขึน้ (easier) และมตีนทนุหรอืคาใชจายทีถ่กูลง (cheaper) อนักอใหเกดิ
ประโยชนสุขแกประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่กําหนดไว 
 อนึง่ แมพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
จะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการใหบริการประชาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และสถาบันการศึกษา เปนตน 
รวมท้ังใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให
ตองขออนุญาต จดทะเบียน หรอืแจง แตอยางไรก็ตาม พระราชบญัญตัฉิบบันีม้ใิหใชบงัคบัแกหนวยงาน
และการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 (๒)  การพจิารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนนิงานของเจาหนาทีใ่นกระบวนการพิจารณาคดี 
การบังคับคดี และการวางทรัพย
 (๓)  การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 (๔)  การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 (๕)  การอนุญาตท่ีเกีย่วของกับการปฏิบตักิารทางทหารดานยุทธการ รวมท้ังตามกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
 โดยขอยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดดังกลาวถือเปนขอพิจารณาท่ีสําคัญประการหน่ึงซ่ึงประชาชนท่ีติดตอกับทางราชการ
จําเปนตองรับทราบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป. 
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 ๑ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘.
  ๒ขอบงัคับการประชุมสภานิติบญัญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๗ กําหนดวา “การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีส่มาชิก หรือสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนผูเสนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติก็ได 
โดยใหรอการพิจารณาไวกอน ๓๐ วัน 
 เมือ่ประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต หรือเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปน
เรื่องดวน” 

 ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน๑  
  รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารวม ๒ ฉบับ คือ 
  ๑. คณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่พีลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมือ่วันอังคารที่
 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๒. นายเจตน ศริธรานนท สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิกบัคณะ ซ่ึงไดเสนอตอประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมือ่วันพฤหัสบดีที ่๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณา
กอนรับหลักการ และไดสงกลับคืนมาตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑๑๗๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีวารางพระราชบัญญัติ
ทีส่มาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอดังกลาว มีหลักการสวนใหญเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติ
การปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตร ี เปนผูเสนอ) ทีค่ณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหเสนอสภานติิบัญญัติแหงชาตพิจิารณา จงึเหน็ควรนาํรางพระราชบญัญตัท่ีิสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติเสนอพิจารณาไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอไป 
   รางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับดังกลาวไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติบัญญัตแิหงชาต ิครัง้ที ่๖๒/๒๕๕๘ เมื่อวนัพฤหสับดท่ีี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

รางพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....

creo
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 ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... 

หลักการ
   ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
 

เหตุผล
โดยที่การต้ังครรภในวัยรุ นของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอคณุภาพของบคุคล ครอบครวั ชมุชน สงัคม และเศรษฐกจิในภาพรวม และปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน
ของประเทศมคีวามซบัซอนและไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดงัน้ัน 
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓) 
      “วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกิน ๑๐ ปบริบูรณ แตยังไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ
      “นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
      “นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
      “เพศวิถีศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ
ในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะ
ทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ 
      “อนามัยการเจริญพนัธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบรูณของรางกายและจิตใจ
ที่เปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต 
ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
      “บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และ
ฟนฟู ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ และใหรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมดวย
      “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
      “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
      “สถานบรกิาร” หมายความวา สถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ 
      “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ึง่ผูประกอบกจิการใชเปนสถานทีป่ระกอบ
ธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น 
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      “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
      “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
      “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
      กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวง
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ทั้งนี้ ในสวนทีเ่กี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๓)  การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕ ถงึรางมาตรา ๑๐)

      ๓.๑)  กาํหนดใหวยัรุนมสีทิธิตดัสนิใจดวยตนเอง และมสีทิธิไดรบัขอมูลขาวสารและความรู
ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด
สวัสดิการสังคม อยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอืน่ใดทีเ่ปนไปเพื่อประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ (รางมาตรา ๕) 

   ๓.๒)  กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ดังตอไปนี้ 
           (๑) จัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน
หรือนักศึกษา

      (๒) จัดหาและพัฒนาผู สอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษาและใหคําปรึกษา
ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือนักศึกษา

  (๓)  จดัใหมีระบบการดแูล ชวยเหลอื และคุมครองนักเรยีนหรอืนักศกึษาซ่ึงตั้งครรภ 
ใหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัด
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม 

 ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแตละ
ประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๖)
      ๓.๓) กําหนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ดังตอไปนี้ 
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          (๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนแกผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ 

  (๒)  จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนที่ไดมาตรฐาน
และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑) 

  ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการ
แตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๗)
      ๓.๔) กําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ดังตอไปนี้ 
          (๑)  ใหขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ 

  (๒)  จัดหรือสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนวัยรุนเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ
อยางเหมาะสม 

  ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิจการแต ละประเภท ให  เป นไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๘)

   ๓.๕)  การจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๙) 
      ๓.๖) กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหวัยรุนในเขตราชการ
สวนทองถ่ินไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑) และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหราชการ
สวนทองถ่ินมีอาํนาจออกขอบญัญตัทิองถ่ินตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
(รางมาตรา ๑๐) 

  ๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑ 
ถึงรางมาตรา ๒๑)
      ๔.๑)  ใหมีคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ประกอบดวย 
               (๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
              (๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

       (๓) กรรมการผูทรงคณุวฒุจิาํนวน ๕ คน ซึง่ประธานกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรู 
มคีวามเชีย่วชาญ มผีลงาน และมปีระสบการณเปนทีป่ระจกัษในดานการสาธารณสขุ ดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน 
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       ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธิการ ผูแทนกรมกจิการเดก็และเยาวชน และผูแทนกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
เปนผูชวยเลขานุการ

       การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน (รางมาตรา ๑๑) 

   ๔.๒)  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ 
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที ่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ ่งเปนเสียงชี ้ขาด 
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง (รางมาตรา ๑๕) 

   ๔.๓)  กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
            (๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา โดยนโยบายและยทุธศาสตรดงักลาว อยางนอยตองมสีาระสาํคัญ
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
            (๑.๑) มาตรการเกีย่วกบัการไดรบัขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกบัการปองกนั
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
            (๑.๒)  มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)  
            (๑.๓)  มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
            (๑.๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ในหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดาํเนนิการไดอยางมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ
            ทั้งนี้ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย 
          (๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (๓)  เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละครั้ง 

  (๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน 
เพื่อปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุ
ของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
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          (๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน 
          (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๗) 
      ๔.๔)  คณะกรรมการจะแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําขอ ๔.๒) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๘) 
      ๔.๕)  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มอีาํนาจออกคาํสัง่เปนหนงัสือเรยีกบคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ หรอืใหสงคาํชีแ้จง 
เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๑๙) 
      ๔.๖)  ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการหรือหนวยงาน
ของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (รางมาตรา ๒๐)
      ๔.๗)  กาํหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  (๑) จดัทาํนโยบาย ยทุธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ 

       (๒) ประสานงาน ตดิตาม ประเมนิผล และรวมมอืกบัหนวยงานของรฐั และหนวยงาน
ของเอกชนท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

       (๓) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงค และสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

       (๔) เปนศนูยกลางฐานขอมลูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว 

       (๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจรญิพนัธุของวัยรุน การใชความรนุแรงทางเพศ และการกระทาํ
ความผิดเกี่ยวกบัเพศ และเผยแพรใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน

     (๖)  จดัทาํแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซ่ึงปฏิบตังิานเก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

     (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(รางมาตรา ๒๑) 
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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

 ๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๒)
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามขอ ๔.๕) โดยไมมีเหตุ
อนัสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
(รางมาตรา ๒๒) 
  
 ๖) บทเฉพาะกาล 
      ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๔.๑) (๑) และ (๒) และ
ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔.๑) (๓) ซึ่งตองไมเกิน ๑๒๐ วัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ทัง้นี ้ใหผูแทนสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ผูแทนกรมกจิการ
เด็กและเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป นผู ช วยเลขานุการ
(รางมาตรา ๒๓) 
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คําคม

จุลนิติ๘๐

“...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง. ทางความคิดก็เหมือนกัน ไมใชทางกายเทานั้น 

ถามีใครมีความคิดอยางหนึ่ง และตองการบังคับใหคนอื่นคิดอยางเดียวกับตัว 

ซึ่งอาจจะเปนความคิดที่ไมถูก ก็ไมสมควรทํา. ปฏิบัติอยางนี้ก็ไมใชการปฏิบัติ

แบบพอเพียง...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

creo
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หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑการใชสทิธชิมุนมุสาธารณะใหชัดเจน

และโดยสอดคลองกบักตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง
ท่ีประเทศไทยเปนภาค ีทัง้นี ้เพื่อใหการชมุนมุสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรยีบรอย 
ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)

กฎหมายนี้ไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒)  การชมุนุมเพื่อประกอบพธีิกรรมทางศาสนาหรอืกิจกรรมตามประเพณี

หรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น
(๓)  การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเทีย่ว หรือ

กิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น
(๔)  การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕)  การชมุนมุหรอืการประชมุตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย หรอืการประชมุ

สัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน

หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ ้นเพื ่อประโยชน
ในการหาเสยีงเลือกตัง้ในชวงเวลาทีม่ีการเลือกตัง้ แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

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

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชมุนุมของบคุคลในท่ีสาธารณะ

เพื ่อเรียกรอง สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง
โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ไป และบุคคลอืน่สามารถรวมการชุมนุมนัน้ได 
ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสิน
ของแผนดินทีใ่ชเพื ่อสาธารณะประโยชนหรือสงวนไวเพื ่อประโยชนร วมกัน
หรือทีห่นวยงานของรัฐมไิดเปนเจาของแตเปนผูครอบครองหรือใชประโยชน 
บรรดาซึง่ประชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเขาไปได รวมตลอดทัง้ทางหลวงและ
ทางสาธารณะ

“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชน

ใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีม่รีถเดินสําหรับ
ประชาชนโดยสารดวย

“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และให
หมายความรวมถึงผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือ
นัดใหผูอืน่มารวมการชุมนุมสาธารณะ โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่น
เขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น

“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุม
สาธารณะไมวาจะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัด
ของผูจัดการชุมนุมหรือไม

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา สวนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคการของ
รัฐบาล องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ

“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองทีท่ี่มีการชุมนุม
สาธารณะหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่
รับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กาํหนดให “นายกรฐัมนตร”ี เปนผูรกัษาการตามกฎหมายน้ี และใหมีอํานาจ

ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดยประกาศนั้น เมื ่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙) 
๔.๑) การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม (มาตรา ๖)
    กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ รวมทั้งการใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะ
ตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

๔.๒) สถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๗)
     กฎหมายไดกําหนดหามมใิหจัดการชมุนมุสาธารณะในรศัม ี๑๕๐ เมตร

จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ
ตั้งแตสมเดจ็เจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรอืจากที่ซึ่งพระมหากษตัรยิ 
พระราชินี พระรชัทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเดจ็เจาฟาขึ้นไป หรอืผูสาํเรจ็ราชการ
แทนพระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ไดกาํหนดหามมใิหจดัการชมุนมุสาธารณะภายในพื้นที่ของรฐัสภา ทาํเนยีบรฐับาล 
และศาล๑ เวนแตมีการจัดใหมีสถานทีเ่พื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายใน
พื้นที่นั้น

     อยางไรก็ดี ในกรณีทีม่ีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงการรักษา
ความปลอดภยัสาธารณะและความสงบเรยีบรอยของประชาชน กฎหมายไดกาํหนด
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหาม
มิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลได 
โดยใหคาํนึงถงึจํานวนของผูเขารวมชมุนุมและพฤตกิารณในการชมุนุมประกอบดวย

๔.๓) สถานที่ที ่การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางหรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน (มาตรา ๘)

     เพื่อเปนการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชสถานที่
ตามปกติ กฎหมายไดกําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองมีลักษณะไมเปนการ
กีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที ่
ดังตอไปนี้

    (๑)  สถานที่ทําการหนวยงานของรัฐ
    (๒)  ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
    (๓)  โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
    (๔)  สถานทตูหรอืสถานกงสลุของรฐัตางประเทศ หรอืสถานที่ทาํการ

องคการระหวางประเทศ

 ๑“ศาล” หมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาล.
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    (๕)  สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔.๔) การจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๙)
    กําหนดใหหนวยงานของรัฐอาจจัดใหมีสถานทีเ่พือ่ใชสําหรับ

การชมุนมุสาธารณะก็ได แตการจัดใหมสีถานที่ดังกลาวน้ันตองไมกระทบตอเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น โดยมิใหนําความ
ในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ
ที่ไดจัดขึ้นภายในสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ

๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ (หมวด ๒, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔)
๕.๑) ระยะเวลาและวิธกีารในการแจงการชมุนมุสาธารณะ (มาตรา ๑๐)
     กําหนดให “ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ” ดําเนินการแจง

การชุมนุมตอ “ผูรบัแจง” กอนเริ่มการชมุนมุไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหถอืวา
ผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอืน่มารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไมวาจะ
ดวยวิธีการใด ๆ รวมทัง้ผูขออนุญาตใชสถานทีห่รือเครื่องขยายเสียงหรือขอให
ทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเปนผูประสงคจะจัดการชุมนุม
สาธารณะดังกลาว

     สําหรบัการแจงการชมุนมุสาธารณะตองระบวุตัถปุระสงค และวนั 
ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งตองเปนวธิท่ีีสะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดดวย

๕.๒) การดําเนนิการเมื่อไดรบัแจงการชมุนมุสาธารณะ และการอทุธรณ
คําสั่งหามชุมนุม (มาตรา ๑๑)

    เมือ่ไดรับแจงแลว กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญ
ในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายนี้ใหแกผูแจงทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแตเวลาที่ไดรับแจง โดยในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมนั้นอาจขัดตอ
ขอ ๔.๒) หรือขอ ๔.๓) ใหผูรับแจงมีคําสั่งใหผูแจงแกไขภายในเวลาที่กําหนด และ
หากผูแจงการชุมนุมยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ก็ใหผูรับแจงมีคําสั่งหาม
ชุมนุมโดยแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผูแจง

    โดยในกรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งหามชุมนุม 
ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูรับแจงขึ้นไปหนึ่งชั้น และ
ใหผูรบัอุทธรณวินจิฉยัและแจงคาํวนิิจฉยัอุทธรณภายในเวลา ๒๔ ชัว่โมง คาํวนิจิฉยั
อุทธรณนั้นใหเปนที่สุด

    ทัง้นี ้ในระหวางที่มีคาํสั่งหามชมุนุม การอุทธรณและพจิารณาวินจิฉยั
อุทธรณนั้น กฎหมายไดกําหนดใหงดการชุมนุมสาธารณะดวย
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๕.๓) วิธกีารแจงการชมุนมุสาธารณะในกรณท่ีีไมสามารถแจงการชมุนมุ
ไดภายในกําหนดเวลา (มาตรา ๑๒)

    กฎหมายไดกําหนดใหผู ที ่ประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ซ่ึงไมสามารถแจงการชมุนมุสาธารณะกอนเริ่มการชมุนมุไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
สามารถแจงการชุมนุมพรอมดวยคําขอผอนผันกําหนดเวลาดังกลาวตอ
ผูบังคบัการตาํรวจผูรบัผดิชอบพื้นท่ีในกรงุเทพมหานคร หรอืผูบงัคบัการตาํรวจภธูร
จังหวัดในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี กอนเริ ่มการชุมนุมได ซึ่งการแจงนั ้นตอง
ระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการ
ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเปนวิธีทีส่ะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย โดยใหผูรบัคาํขอผอนผนัตองมหีนังสอืแจงคาํสั่ง
พรอมดวยเหตผุลใหผูย่ืนคาํขอทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนบัแตเวลาท่ีไดรับคําขอ

๕.๔) สถานะของผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผัน (มาตรา ๑๓)
    กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงตามขอ ๕.๒) และผูรับคําขอผอนผัน

ตามขอ ๕.๓) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) การชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
      กฎหมายใหถือวาการชุมนุมสาธารณะดังตอไปนี้ เปนการชุมนุม

สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
    (๑) การชุมนุมสาธารณะที่ไมสงบและมีอาวุธตามขอ ๔.๑) 
    (๒) การชมุนมุสาธารณะที่ไมแจงการชมุนมุภายในกาํหนดระยะเวลา

และวิธีการตามขอ ๕.๑) 
    (๓) การชุมนุมสาธารณะที่ผูแจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจง

หรือที่ผูรับแจงมีคําสั่งหามการชุมนุมตามขอ ๕.๒) หรือ
    (๔) การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นหลังจากที่ผูยืน่คําขอไดรับหนังสือ

แจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามขอ ๕.๓) 

๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม (หมวด ๓, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘)
๖.๑) หนาที่ของผูจัดการชุมนุม (มาตรา ๑๕)
    กฎหมายไดกําหนดใหผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบ

และปราศจากอาวุธภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนูญ

    (๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวาง
เกนิสมควรตอประชาชนที่จะใชท่ีสาธารณะ ตลอดจนดแูลและรบัผดิชอบใหผูชมุนมุ
ปฏิบัติตามขอ ๖.๒)

creo




พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๘๖ จุลนิติ

    (๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาทีข่องผูชุมนุมตามขอ ๖.๒) และ
เงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๔)  ใหความรวมมอืแกเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะในการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตาม (๑) และ (๒)

    (๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม
ขอ ๖.๒)

    (๖)  ไมปราศรยัหรอืจัดกิจกรรมในการชมุนุมโดยใชเครือ่งขยายเสยีง
ในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุงขึ้น

    (๗) ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาทีม่ีขนาดหรือระดับเสียง
ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด

๖.๒) หนาที่ของผูชุมนุม (มาตรา ๑๖)
    กฎหมายไดกําหนดใหผูชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนทีจ่ะใชทีส่าธารณะ

อันเปนทีชุ่มนุมหรือทําใหผู อืน่ไดรับความเดือดรอนเกินทีพ่ึงคาดหมายไดวา
เปนไปตามเหตุอันควร

    (๒)  ไมปดบงัหรอือําพรางตนโดยจงใจมใิหมกีารระบตุวับคุคลไดถกูตอง 
เวนแตเปนการแตงกายตามปกติประเพณี

    (๓)  ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือสิ่งที่อาจนํามา
ใชไดอยางอาวุธ เขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม

    (๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ 
ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอื่น

    (๕) ไมทําใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน 
หรือเสรีภาพ

    (๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขู เข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูเขารวมชุมนุมหรือผูอื่น

    (๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาทีข่องเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ มครองความสะดวก
ของประชาชนในการใชที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น

    (๘) ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬกา ถงึเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวนัรุงขึ้น เวนแตไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
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๖.๓) การดําเนินการกอนการเดินขบวนหรือเคลือ่นยายการชุมนุม 
(มาตรา ๑๗)

    กําหนดใหในกรณีทีผู่ จัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวน
หรอืเคล่ือนยาย ผูชมุนุมจะเดนิขบวนหรอืเคลื่อนยายการชมุนมุไดกต็อเมื่อไดแจง
ลวงหนาตอหวัหนาสถานตํีารวจซ่ึงมีหนาท่ีรบัผดิชอบดแูลการชมุนุมสาธารณะนั้นกอน

๖.๔) การเลิกและการขอขยายระยะเวลาการชุมนุม (มาตรา ๑๘)
    กําหนดใหผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา

ทีผู่จัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง แตหากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมี
การชุมนุมตอไป ก็ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจงภายในเวลา 
๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว

๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
(หมวด ๔, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)

๗.๑) อาํนาจหนาที่ของเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ (มาตรา ๑๙)
    กฎหมายกําหนดใหหัวหนาสถานีตาํรวจแหงทองทีที่ม่ีการชุมนุม

สาธารณะ เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมายนี ้
พรอมทัง้ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงทองที่
ท่ีมีการชมุนุมสาธารณะหรอืหนวยงานประชาสมัพนัธของรฐัหรอืเอกชนในทองที่นั้น
ทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามคํารองขอ๒ สําหรับในกรณีที่มีการชุมนุม
สาธารณะตอเน่ืองหลายพื้นท่ี กฎหมายไดกาํหนดใหผูบงัคับการหรอืผูบญัชาการ
ตํารวจซึ่งรับผดิชอบพื้นท่ีการชมุนมุ แลวแตกรณ ี เปนเจาพนักงานดแูลการชุมนมุ
สาธารณะดังกลาว และในกรณีทีเ่ห็นสมควร ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ
อาจแตงตั้งขาราชการตํารวจอื่นเปนเจาพนักงานเพิ่มหรือแทนเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะก็ได และเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

    (๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะอันเปน
สถานที่ชุมนุม

    (๒) รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกผูอื่นซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม

 ๒ในกรณทีีเ่จาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหนาที่ของผูนั้น.
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    (๓)  รกัษาความปลอดภัยหรอือาํนวยความสะดวกแกผูชมุนมุในสถาน
ท่ีชมุนุม

    (๔)  อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะ
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกลเคียงเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด

    (๕) กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยู
ภายในสถานที่ชุมนุมตองปฏิบัติตามเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔)

    ในการปฏิบัติหนาทีต่ามขอ (๑) ถึง (๕) นี้ กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะอาจมีคาํสั่งใหปดหรอืปรบัเสนทางการจราจร
เปนการชั่วคราวไดเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ    

    อนึ่ง เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะตองผานการฝกอบรมใหมีทักษะ 
ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณการชมุนมุสาธารณะ และตองแตงเครื่องแบบ
เพ่ือแสดงตน และอาจใชเครื่องมอืควบคุมฝงูชนไดตามที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
(มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด)

๗.๒) การประชาสัมพันธการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๐)
    กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายได

กาํหนดให “สาํนักงานตํารวจแหงชาติ” และ “หนวยงานประชาสมัพนัธของรฐั” 
จัดหรือประสานใหมกีารประชาสมัพันธเปนระยะเพ่ือใหประชาชนทราบถงึสถานที่
ที ่ใชในการชุมนุมและชวงเวลาที ่มีการชุมนุม ตลอดจนคําแนะนําเกี ่ยวกับ
เสนทางการจราจรหรอืระบบการขนสงสาธารณะเพื่อใหประชาชนไดรบัผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด

๗.๓) การดาํเนนิการในกรณมีกีารชมุนมุสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และการรองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม (มาตรา ๒๑)

    ในกรณีท่ีมีการชมุนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕) 
หรือกรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติตามขอ ๔.๓) 
ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) หรือขอ ๖.๔) กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะดําเนนิการ ดังตอไปนี้

    (๑)  กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕) 
หรือไมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที ่ไดแจงไวตอผู รับแจงตามขอ ๖.๔) 
ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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    (๒)  กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) หรือขอ ๖.๓) ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

    ทัง้นี ้หากผูชมุนมุไมปฏบิติัตามประกาศดงักลาว กฎหมายกาํหนด
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดทีม่ี
เขตอํานาจเหนือสถานที่ที ่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั ่งใหผู ชุมนุมเลิก
การชุมนุมสาธารณะนั้น ซึ่งในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุม
สาธารณะ ซึ่งแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว ตองกําหนด
ใหเจาพนักงานหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังได 
ก็ใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จําเปน

    โดยการดาํเนินการของเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะดงักลาวนั้น 
ไมเปนการตัดสิทธิของผูอื่นซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะน้ันที่จะรองขอตอศาลแพงหรอืศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอาํนาจเหนอืสถานที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม

๗.๔) การพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ 
และการอุทธรณ (มาตรา ๒๒)

    เมือ่ศาลไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามขอ ๗.๓) แลว กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน ซึ่งหาก
ศาลพิจารณาแลวความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซึ่งไมปฏิบัติตามประกาศ
ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๓) ใหศาลมีคําสั่งโดย
ออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

    โดยคาํสั่งศาลดงักลาวน้ัน ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรอืศาลอทุธรณ
ภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงาน
บงัคับคดีดําเนนิการปดประกาศคําสั่งศาลไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ บรเิวณที่มกีาร
ชมุนมุสาธารณะนัน้ และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูชุมนุมและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบคําสั่งศาลดังกลาวดวย

๗.๕) การประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุม (มาตรา ๒๓)
     กําหนดใหในกรณีที่ผูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่ง

ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
รายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพืน้ที่บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ
น้ันและปรมิณฑลของพื้นท่ีนั้นตามควรแกกรณเีปน “พ้ืนท่ีควบคุม” และประกาศ
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ใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนดและหามบุคคลใด
เขาไปในพื ้นที ่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ

     โดยเมื ่อได มีการประกาศกําหนดพื ้นที ่ควบคุมดังกล าวแล ว 
ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลในกรงุเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวดัในจังหวดัอื่น 
หรอืผูซึ่งรฐัมนตรมีอบหมายใหรบัผดิชอบเปนผูควบคมุสถานการณเพื่อใหมกีารเลกิ
การชุมนุมสาธารณะตามคาํสั่งศาล แต ในกรณท่ีีมเีหตจุาํเปน รฐัมนตรอีาจมอบหมาย
ใหผูอ่ืนรบัผิดชอบเปนผูควบคมุสถานการณเพื่อใหมีการเลกิการชมุนุมสาธารณะได

๗.๖) การดําเนินการของผู ควบคุมสถานการณเพือ่ให มีการเลิก
การชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๔) 

    เมื ่อพนระยะเวลาที่ประกาศใหผู ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม 
หากยังคงมีผู ชุมนุมอยู ในพืน้ที ่ควบคุมหรือเขาไปในพื ้นที ่ควบคุมโดยมิได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะกฎหมายใหถือวาผูนั้น
กระทําความผิดซึ่งหนา และใหผูควบคุมสถานการณและผูซึง่ไดรับมอบหมาย
จากผูควบคมุสถานการณดาํเนนิการใหมกีารเลกิการชมุนมุสาธารณะตามคาํสั่งศาล 
โดยใหผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ
มีอํานาจ ดังตอไปนี้

    (๑) จับผูซึง่อยูในพืน้ท่ีควบคมุหรอืผูซ่ึงเขาไปในพืน้ท่ีควบคมุโดยมไิด
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๒)  คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินทีใ่ชหรือมีไวเพื่อใชในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น

    (๓)  กระทําการทีจํ่าเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๗.๓)

    (๔)  มีคาํสั่งหามมิใหกระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ใหมีการเลิกการชุมนุม

    ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหนําเรื่องที่จะตองผานการฝกอบรม การแตง
เครื่องแบบเพื่อแสดงตน และการใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนของเจาพนักงานดูแล
การชมุนุมสาธารณะตามความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบงัคบัแกผูปฏบิตัหินาท่ี
ควบคุมสถานการณโดยอนุโลมดวย

๗.๗) การดําเนินการเพื่อยุติการชุมนุมที่มีลักษณะรุนแรง (มาตรา ๒๕)
    ในกรณีที่ผูชุมนุมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปน

อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่นจนเกิดความวุนวายขึ้น
ในบานเมอืง กฎหมายไดกาํหนดใหเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะมอีาํนาจ
สั่งใหผูชุมนุมยุติการกระทํานั้นได แตหากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
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ก็ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคมุสถานการณมีอํานาจดาํเนินการตามขอ ๗.๕) และขอ ๗.๖) 
แตในกรณีทีผู่ ชุมนุมไมเห็นดวยกับคําสัง่ดังกลาว ใหยืน่คํารองคัดคานตอ
ศาลแพงหรือศาลจงัหวดัท่ีมเีขตอาํนาจเหนอืสถานท่ีท่ีมกีารชมุนมุสาธารณะเพื่อ
พิจารณาภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง คําสั่งของศาลตามขอนี้ใหอุทธรณ
ตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค คําสั ่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
ใหเปนที่สุด

๗.๘) สถานะของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุม
สถานการณ (มาตรา ๒๖)

    กาํหนดใหเจาพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ ผูควบคมุสถานการณ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ามคําสั่ง
ของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๘) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๕)
๘.๑) ผูใดฝาฝนจัดการชมุนมุสาธารณะในสถานท่ีตองหามจัดการชมุนุม

สาธารณะตามขอ ๔.๒) หรอืชมุนมุสาธารณะโดยกดีขวางทางเขาออก หรอืรบกวน
การปฏิบติังานหรอืการใชบรกิารสถานท่ีตามขอ ๔.๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 
๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๗)

๘.๒) ผูใดฝาฝนไมแจงการชมุนมุสาธารณะภายในระยะเวลาและวิธกีาร
ที่กําหนดตามขอ ๕.๑) หรือขอ ๕.๓) หรือไมไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนยายผูชุมนุมตามขอ ๖.๓) หรือไมไดแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุม
ตามขอ ๖.๔) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๘)

๘.๓) ผูใดฝาฝนคําสั ่งหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําสั ่ง
หามชุมนุมตามขอ ๕.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)

๘.๔) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)

๘.๕) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏบิติัตามขอ ๖.๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งถา
การกระทําดังกลาวทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการสื ่อสารหรือ
โทรคมนาคม ระบบผลติหรอืสงกระแสไฟฟาหรอืประปา หรอืระบบสาธารณปูโภค
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
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อืน่ใดใชการไมไดไมวาจะเปนการชั ่วคราวหรือถาวร ผู จัดการชุมนุมตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๓๑)

๘.๖) ผู ใดไมปฏิบัต ิตามคําสั ่งหรือประกาศของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๑) (๕) หรือขอ ๗.๕) ถาผูนั้นเปนผูจัดการชุมนุม
หรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตถาผู นั ้นเปนผูอยู ภายในสถานที่ชุมนุม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีทีเ่ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๒)

๘.๗) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมสถานการณหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณตามขอ ๗.๖) หรือขอ ๗.๗) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่
เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาท่ีกําหนดหรอืจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๓)

๘.๘) ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
หรือผูควบคมุสถานการณหรอืผูซ่ึงไดรบัมอบหมายจากผูควบคมุสถานการณให
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตให
มอีาวุธน้ันติดตัวหรือไม ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๓ ป หรอืปรบัไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่อาวุธดังกลาวเปนอาวุธปน วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อืน่ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)

๘.๙) บรรดาทรพัยสนิท่ีใชหรอืมไีวเพ่ือใชในการชมุนมุสาธารณะท่ียดึได
จากการชมุนุมสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรอืท่ีไมเลกิการชมุนมุตามคําสั่งศาล 
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเสียทัง้สิ ้น ไมวาจะมีผู ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
(มาตรา ๓๕)

หมายเหตุ :- 
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป)

creo
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 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
  เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การถายโอนทรพัยสนิโดยทางมรดกในปจจุบนัไดรบัยกเวนไมตองเสยี

ภาษี ไมวาทรัพยสินจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลคาจํานวนมาก
เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไรใหดีข้ึน 
ทั้งนี้ โดยมิใหกระทบถึงผูทีไ่ดรับมรดกพอสมควรแกการดํารงชีพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)

กฎหมายนี้ไมใชบังคับแก
(๑) มรดกที่เจามรดกตายกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
(๒) มรดกที่คูสมรสของเจามรดกไดรับจากเจามรดก

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ภาษี” หมายความวา ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศไทย” หมายความรวมถงึเขตไหลทวปีท่ีเปนสทิธขิองประเทศไทย
“เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก

ขาราชการเพื่อทําหนาที่ประเมินภาษี
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากร

มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” เปนผูรักษาการตาม

กฎหมายนี ้และใหมอีํานาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้
โดยกฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

creo




พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๐)
 ๔.๑) อํานาจหนาที่ในการจดัเกบ็ภาษี (มาตรา ๖)
 กฎหมายไดกาํหนดใหกรมสรรพากรมอีาํนาจหนาท่ีในการจดัเกบ็ภาษี

ตามกฎหมายนี้ 
๔.๒) อํานาจในการจดัการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ หรอืคนเสมอืน

ไรความสามารถซ่ึงมหีนาท่ีในการเสยีภาษี (มาตรา ๗)
 ในกรณีทีผู่ มีหนาที่เสียภาษีเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือ

คนเสมือนไรความสามารถ กฎหมายกําหนดใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนบุาล หรอื
ผูพิทกัษเปนผูมหีนาที่ปฏบิตักิารใด ๆ  ตามกฎหมายนี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ 
หรอืคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณ ี

๔.๓) การเลื ่อนและการขยายกําหนดเวลายื ่นแบบแสดงรายการ 
การอุทธรณ และการเสยีภาษี (มาตรา ๘)

 ๔.๓.๑) การเลื่อนกาํหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหรอืแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสยีภาษี

  สาํหรบักาํหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรอืแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสยีภาษตีามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายนี้ ถาผูมหีนาที่ตอง
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาดงักลาวมเีหตุจาํเปนจนไมสามารถจะปฏบิตัติามกาํหนด
เวลาไดหรือมไิดอยูในประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอกี
ตามความจาํเปนแกกรณีกไ็ด

  ๔.๓.๒) การขยายกาํหนดเวลาตามกฎหมายนี้
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการทั่วไปที่จะทําใหผูมีหนาที่

ตองปฏบิติัตามกฎหมายนี้ไมอาจปฏบิติัภายในกาํหนดเวลาตามกฎหมายนี้ได อธบิดี
จะประกาศขยายกาํหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกวาเหตดุงักลาวจะหมดสิน้ไปกไ็ด 
และเมือ่ไดขยายกาํหนดเวลาออกไปแลว ใหถอืวากําหนดเวลาทีข่ยายออกไปน้ันเปน
กาํหนดเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายนี้

๔.๔) การจดัสงเอกสารของเจาพนกังาน (มาตรา ๙)
  เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามกฎหมายนี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบยีนตอบรับ หรอืใหเจาพนกังานสรรพากรนาํไปสง ณ ภมูลิาํเนา หรอืถิ่นที่อยู 
หรือสํานักงานของบุคคลนั ้น ในระหวางพระอาทิตยขึ ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นทีอ่ยูหรือ
สํานักงานของผูรบั จะสงใหแกบคุคลใดซึง่บรรลนิุตภิาวะแลวและอยูหรอืทํางานในบาน
หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได แตในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสาร
ตามวิธดัีงกลาวได หรอืบคุคลนั้นออกไปนอกประเทศไทยใหใชวธิปีดหมายเอกสารนั้น
ในที่ซึ่งเหน็ไดงาย ณ ท่ีอยูหรอืสาํนักงานของบคุคลน้ัน หรอืบานที่บคุคลน้ันมชีื่ออยู
ในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรครั้งสดุทาย หรอืจะโฆษณา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
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ขอความยอในหนังสือพิมพทีจ่ําหนายเปนปกติในทองทีน่ั้น หรือโดยวิธีการอืน่ใด
ตามทีอ่ธิบดีกําหนดก็ได 

  ทั้งนี้ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังที่ไดกลาวมาในขางตนแลว กฎหมายให
ถือวาเปนอันไดรับเอกสารนั้นแลว

๔.๕) การแจงการจดทะเบียนตอกรมสรรพากร (มาตรา ๑๐)
  เมื ่อเจ าพนักงานที ่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี ่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาโดยทางมรดก ใหแจงการจดทะเบียนนั้นตอกรมสรรพากร 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๕) การเสียภาษี  (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๖)
๕.๑) ผูมีหนาที่เสียภาษี (มาตรา ๑๑)   
  ก. ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
 ภายใตบังคับขอ ๕.๒) ใหบุคคลผูไดรับมรดกดังตอไปนี้เปนผูมี

หนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้
  (๑) บุคคลผูมีสัญชาติไทย
 (๒) บคุคลธรรมดาผูมิไดมสีญัชาตไิทย แตมถีิ่นท่ีอยูในราชอาณาจกัร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
 (๓) บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินทีอ่ยู

ในประเทศไทย๓ 
 ข. ในกรณีเปนนิติบุคคล
 ในกรณท่ีีผูไดรบัมรดกเปนนิตบิคุคล ใหถอืวานิตบิคุคลที่จดทะเบยีน

ในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกิน
รอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในขณะมีสิทธิไดรับมรดก หรือมีผูมี
สัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจ
บริหารกิจการทั้งหมด เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย

 รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีอาจลดหรอืยกเวนภาษี
ตามกฎหมายนี้แกบุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
เกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศได 

๕.๒) มูลคามรดกที่ตองเสียภาษี (มาตรา ๑๒)  
 กฎหมายกําหนดผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะไดรับ

มาในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ถามรดกที่ไดรบัมาจากเจามรดกแตละรายรวมกนั
มีมูลคา๔เกิน ๑๐๐ ลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท 
โดยใหมีการพิจารณาทบทวนมูลคามรดกในทุก ๆ ๕ ป โดยกฎหมายไดกําหนด

๓ในกรณีตาม (๓) ถาในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่เปนมรดกเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย แมภายหลัง
จะเปลี่ยนสภาพอยางใด ก็ใหถือวาเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย และผูไดรับมรดกนั้นยังมีหนาที่ตองเสียภาษีตามขอ ๕.๒).

๔มูลคามรดก หมายถึง มูลคาของทรัพยสินทั้งสิ้นที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น.

creo




พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๙๖ จุลนิติ

บทยกเวนการเสียภาษีการรับมรดก กลาวคือไมใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับแกบุคคลหรือองคกรที่ไดรับมรดกดังตอไปนี้

 (๑) บุคคลผูไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความ
ประสงคใหใชมรดกนัน้เพือ่ประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน

 (๒) หนวยงานของรฐัและนติบิคุคลที่มวีตัถปุระสงคเพื่อกจิการศาสนา 
กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน

 (๓) บคุคลหรอืองคการระหวางประเทศตามขอผกูพนัที่ประเทศไทย
มอียูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา
หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ (มาตรา ๑๓)  
 ๕.๓) ทรัพยมรดกซึ่งตองเสียภาษี (มาตรา ๑๔)  

 กําหนดใหมรดกซึ่งตองเสียภาษี ไดแก ทรัพยสินดังตอไปนี้
 (๑) อสังหาริมทรัพย
 (๒) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 (๓) เงนิฝากหรอืเงนิอ่ืนใดที่มลีกัษณะอยางเดยีวกันที่เจามรดกมสีทิธิ

เรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ไดรับเงินนั้นไว
 (๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบยีน
 (๕) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
  ดังนั้น ในกรณีผูไดรับมรดกเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือเปน

บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ใหเสียภาษีจากทรัพยสินทัง้ทีอ่ยูในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย และกรณผีูไดรบัมรดกเปนบคุคลผูมไิดมสีญัชาติไทย แตไดรบัมรดก
อันเปนทรัพยสินที่อยู ในประเทศไทย ใหเสียภาษีเฉพาะจากทรัพยสินที ่อยู
ในประเทศไทย โดยทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยกฎหมายกําหนด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๕.๔) วิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสิน (มาตรา ๑๕)
 สําหรับวิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสินนั้น กฎหมายใหถือตาม

ราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นเปนมรดก ดังตอไปนี้
 (๑) กรณเีปนอสงัหารมิทรพัย ใหถอืเอาตามราคาประเมนิทุนทรพัย

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ิน หักดวยภาระทีถู่กรอนสิทธิตามหลักเกณฑทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง

 (๒) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยนั ้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของ

creo




แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๙๗จุลนิติ

ตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก
 (๓) กรณีอืน่ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

แตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนดเปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการเฉพาะ
เจาะจง

  ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิด
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด

๕.๕) อัตราภาษีสําหรบัการเสียภาษีการรับมรดก (มาตรา ๑๖)  
 กาํหนดใหผูมหีนาที่เสยีภาษคีาํนวณและเสยีภาษใีนอตัรารอยละ ๑๐ 

ของมลูคามรดกในสวนท่ีตองเสยีภาษีตามขอ ๕.๒) แตถาผูไดรบัมรดกเปนบพุการี 
หรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๕ 

 ๖) การยื่นแบบ การชาํระภาษี และการประเมินภาษี (หมวด ๓, มาตรา ๑๗ ถึง
มาตรา ๒๕)

๖.๑) การยื่นแบบแสดงรายการภาษี (มาตรา ๑๗)  
   ภายใตบังคับขอ ๖.๓) (๔) ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื ่นแบบแสดง

รายการภาษีและชําระภาษีภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดกที่เปนเหตุ
ใหมหีนาที่เสยีภาษตีามกฎหมายนี้ โดยใหย่ืนและชาํระ ณ สาํนักงานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาแหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่อธิบดีกําหนด โดยเจาพนักงาน
ประเมินจะตองดําเนินการประเมินภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี สาํหรบัในกรณท่ีีผูมีหนาท่ีเสยีภาษีตองเสยีภาษเีพิ่ม
และไดชําระภาษีภายในกาํหนดเวลาขอ ๖.๓) (๓) กฎหมายกาํหนดมิใหคดิเบี้ยปรบั
หรือเงินเพิ่ม เวนแตการตองเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจากรายการที่ผูยืน่มิไดแสดงไว
ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไวเปนเท็จ 

แตในกรณีทีม่ ีเหตุอันจําเปนและสมควรทีไ่มอาจหลีกเลี ่ยงได อธิบดี
จะอนุมัติใหขยายระยะเวลา ๑ ปออกไปเปนการเฉพาะกรณีก็ได แตรวมแลว
ตองไมเกิน ๓ ป

๖.๒) ผูมีหนาทีเ่สียภาษถีึงแกความตายกอนยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษี (มาตรา ๑๘)

 กรณีที่ ๑ ในกรณีที่ผู มีหนาที่เสียภาษีตายกอนครบ ๑๕๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมไิดย่ืนแบบแสดงรายการภาษ ีกฎหมายกําหนดให
ผูจัดการมรดกของผูนั้นมีหนาทีย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีพรอมทั้ง
เงินเพิ่มขอ ๘.๒) แทนผูตายภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับแตงตั้งโดยไมตอง
เสียเบี้ยปรับ สําหรับเงินเพิ่มใหคํานวณนับแตเมื่อพนกําหนด ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรับมรดกจนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน

creo




พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
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 กรณีที่ ๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา 
๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี กฎหมาย
กาํหนดใหผูจดัการมรดกของผูน้ันมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษี
พรอมเบี้ยปรบัและเงนิเพิ่มแทนโดยใหดาํเนินการภายใน ๑๕๐ วนันับแตวนัท่ีไดรบั
แตงตั้ง สําหรบัเบ้ียปรบัใหเสยี ๑ เทาของเงนิภาษีท่ีตองชาํระ เวนแตไดย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบี้ยปรับ ๒ เทา
ของเงนิภาษท่ีีตองชาํระ สาํหรบัเงนิเพิ่มใหคาํนวณตั้งแตวนัท่ีครบ ๑๕๐ วนันับแตวันที่
ไดรบัมรดกจนถงึวันท่ีชาํระภาษีครบถวน โดยเงนิเพิ่มตองไมเกินเงนิภาษีท่ีตองชาํระ 

 ไมวาจะเปนกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิได
รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะดําเนินการเองก็ไดภายในระยะกําหนดเวลาที่กําหนดนั้น 
แลวแตกรณี

  อยางไรก็ตาม หากภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี
ถึงแกความตายแลว แตยังไมมีการแตงตั ้งผู จัดการมรดกดําเนินการแทน 
กฎหมายกําหนดใหทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผูตายมีหนาที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามความขอนี ้ เวนแตระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษีใหกระทําภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีพ่นกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน 
โดยในกรณมีีทายาทหลายคน ใหทายาทตกลงมอบใหทายาทคนหนึ่งเปนผูมหีนาที่
เสียภาษี ถาไมอาจตกลงกันไดใหทายาทคนใดคนหนึง่ยืน่คํารองขอตอศาลเพือ่
ตั้งผูจดัการมรดกดาํเนินการตอไป แตหากพนกําหนดเวลาแลว หากไมมีผูใดยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชาํระภาษีตามความในขอน้ี ใหเจาพนักงานประเมนิมีอํานาจ
ประเมินภาษีตามขอ ๖.๓) (๑) ได (มาตรา ๑๙)

๖.๓) การชําระภาษีและการประเมินภาษีการรับมรดก 
 (๑) กําหนดระยะเวลาการประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมิน 

 (มาตรา ๒๐) 
  ภายใตบงัคบัขอ ๖.๑) เจาพนกังานประเมนิมอีาํนาจประเมนิ

ภาษ ีเมื่อผูมหีนาท่ีเสยีภาษมีไิดย่ืนแบบแสดงรายการภาษภีายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยใหมีอํานาจประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลา ๑๐ ปนับแตวันสุดทาย
แหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 

 (๒) อํานาจของเจาพนักงานประเมิน  (มาตรา ๒๑)  
  เพื่อประโยชนในการดาํเนินการตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) 

(๑) หรือ (๕) ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี 
ผูแทน หรอืบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วของมาใหถอยคํา กับมีอํานาจสัง่บุคคลเหลานัน้
ใหนําบัญช ี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื ่องมาตรวจสอบไตสวนได 
หรอืออกคาํสั่งใหบุคคลดังกลาวตอบคําถามเปนหนงัสอื แตจะตองใหเวลาลวงหนา
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ไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหมายเรียกหรือไดรับคําสั่ง 
  (๓) การแจงการประเมินภาษีเพื่อชําระภาษี (มาตรา ๒๒)
   เมื่อเจาพนกังานประเมนิไดประเมนิภาษแีลว ใหแจงการประเมนิ

ภาษีนัน้เปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี และใหผูนั ้นชําระภาษีพรอมทั้ง
เบี้ยปรับและเงนิเพ่ิม ถาม ีภายใน ๓๐ วันนบัแตวันที่ไดรบัหนงัสอืแจง ในกรณีน้ี
กฎหมายกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีจะใชสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีก็ได

 (๔) การผอนชําระภาษีการรับมรดก ( มาตรา ๒๓)  
  ผูมีหนาที่เสียภาษีจะผอนชําระภาษีภายในเวลาไมเกิน ๕ ป

ก็ได และเมื่อไดชําระภาษีครบถวนแลว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนไมตอง
เสียเงินเพิ่ม แตในกรณีทีผ่อนชําระภาษีเกิน ๒ ปจะกําหนดใหตองเสียเงินเพิ่ม
บางสวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได

 (๕) การไดรับคืนภาษี ( มาตรา ๒๔)  
  ในกรณท่ีีผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษไีดชาํระภาษโีดยไมมหีนาที่

ตองเสียหรือไดชําระไวเกินกวาที่ตองเสีย ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษี โดยให
ผูมีสิทธิไดรบัคนืภาษย่ืีนคํารองขอรบัคนืภาษพีรอมดวยเอกสารหลกัฐานภายใน ๕ ป
นับแตวันชําระภาษีทัง้หมดตอเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากร และใหเจาหนาที่
ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาซึ่งรบัคาํรองไว สงคาํรองพรอมเอกสารหลกัฐาน
ตอเจาพนักงานประเมนิเพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕๐ วนั
นับแตวันท่ีไดรบัคาํรอง และมหีนังสอืแจงใหผูย่ืนคาํรองทราบภายใน ๑๕ วนันบัแต
การตรวจสอบแลวเสร็จ และในกรณีที่ตองมีการคืนภาษีใหกรมสรรพากรคืนเงิน
ภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ ซึ่งในการขอรับ
คืนภาษี ไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน

 (๖) ภาษีคาง  (มาตรา ๒๕)
  ภาษีซึง่ตองเสียตามกฎหมายนี ้เมื ่อถึงกําหนดชําระแลว 

ถามิไดเสียใหถือเปนภาษีคาง และเพื่อใหไดรับชําระภาษีคาง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งย ึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผู ต องรับผิดเสียภาษีได 
ทัว่ราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจดังกลาวอธิบดี
จะมอบใหรองอธบิดหีรอืสรรพากรภาคสาํหรบัการดาํเนินการภายในเขตทองท่ีกไ็ด 
เพื่อประโยชนในการดาํเนนิการดงักลาว กฎหมายกาํหนดใหผูมีอาํนาจมอีาํนาจในการ
ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีคางและบุคคลใด ๆ ทีม่ีเหตุสมควรเชื่อวา
จะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางมาใหถอยคํา รวมถึงมีอํานาจสั่งใหนําบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีคางมาตรวจสอบไดดวย 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันไดรับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง
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 สําหรับวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที ่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และใหเงินทีไ่ดจากการขาย
ทอดตลาดดังกลาวมาหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 ๗) การอุทธรณ (หมวด ๔, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
ผูมหีนาที่เสยีภาษีผูใดไมเหน็ดวยกบัผลการประเมนิภาษีของเจาพนกังาน

ประเมินใหมีสิทธอุิทธรณตอคณะกรรมการอทุธรณ๕ไดภายในกาํหนดเวลา ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี  ทั้งนี้ โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยคณะกรรมการอทุธรณตองพจิารณาอทุธรณใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ระยะเวลาดงักลาวอธบิดจีะอนุมัตใิหขยายออกไปอกีกไ็ด
แตไมเกิน ๙๐ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองตอศาลภาษี
อากรได โดยไมตองรอฟงผลการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณ แตตองยื่นฟอง
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนัท่ีพนกําหนดเวลาดงักลาว ซ่ึงคาํวนิิจฉยัอุทธรณใหทําเปน
หนังสือ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีม่ีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ 
ผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินจิฉยักใ็หมสีทิธฟิองตอศาลภาษีอากรไดภายใน ๑๘๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉยัดังกลาว (มาตรา ๒๖) 

 การอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสยีภาษี เวนแตกรณท่ีีผูอุทธรณไดรบั
อนุมัตจิากอธบิดใีหรอคาํวนิจิฉยัอุทธรณหรอืคาํพพิากษาได กใ็หมหีนาท่ีชาํระภายใน 
๓๐ วันนบัแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงทีสุ่ด 
แลวแตกรณี โดยในกรณท่ีีมคํีาวนิจิฉัยอทุธรณใหเสยีภาษีเพ่ิมขึ้น ผูอุทธรณจะตอง
ชําระภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบ
คาํพพิากษาถงึท่ีสุด แลวแตกรณ ีแตในกรณท่ีีมคํีาวนิจิฉัยอทุธรณหรอืคําพิพากษา
ถงึที่สดุใหผูอุทธรณหรอืผูฟองคดีไมตองเสยีภาษีหรอืเสยีนอยลง ใหกรมสรรพากร
คืนเงินภาษีทีต่องคืนใหแกผูอุทธรณหรือผูฟองคดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มี
คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี (มาตรา๒๗)

เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
มีอํานาจเชนเดียวกับเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) (มาตรา ๒๘) 

๕คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
และผูแทนกรมการปกครอง เปนกรรมการ.
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 ๘) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๒)
๘.๑) หลักเกณฑการเสียเบี้ยปรับ (มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๐)
  กฎหมายกําหนดใหผู มีหนาทีเ่สียภาษีตองเสียเบี ้ยปรับในกรณี

และอัตรา ดังตอไปนี้
 (๑) มิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษภีายในกาํหนดเวลา ใหเสยีเบี้ยปรบั

อีก ๑ เทาของเงินภาษีที่ตองชําระ
 (๒) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไวไมครบถวนหรอืไมตรงตอความเปนจรงิ 

อันเปนเหตุใหจํานวนภาษีท่ีตองเสยีขาดไป ใหเสยีเบี้ยปรบัอีก ๐.๕ เทาของเงนิภาษี
ที่ตองเสียเพิ่ม

 โดยเบี้ยปรบัตามกฎหมายน้ี อาจงดหรอืลดลงไดตามหลกัเกณฑ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

๘.๒) หลักเกณฑการเสียเงินเพิ่ม (มาตรา ๓๑)
   ภายใตบงัคบัขอ ๖.๓) (๔) บคุคลใดไมชาํระภาษีใหครบถวนภายใน

กาํหนดเวลาตามกฎหมายนี ้ใหเสยีเงินเพิ่มอกีรอยละ ๑.๕ ตอเดือนหรอืเศษของเดอืน
ของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ แตในกรณีทีไ่ดมีการอนุญาตให
เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และไดมีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่เลื่อน
ใหนัน้ เงินเพิ่มดังกลาวใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 
ในการคํานวณเงินเพิ่มนั้นใหเริ่มนับเมือ่พนกําหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษี
จนถึงวันทีช่ําระภาษี แตเงินเพิ ่มทีค่ํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีทีต่องชําระ 
โดยเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนี้นั้น ใหถือเปนเงินภาษี (มาตรา ๓๒)

๙) บทกําหนดโทษ  (หมวด ๖, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๘)
๙.๑) ผูใดไมยืน่แบบแสดงรายการภาษตีามขอ ๖.๑) โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๓)
๙.๒) ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน 

หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) หรือของ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณตามขอ ๗) หรือไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือ
คําสัง่ของผูมีอํานาจตามขอ ๖.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔) 

 ๙.๓) ผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่น
ซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๕.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป 
และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปน
นิติบุคคล หากกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไดมีสวน
ในการกระทาํความผดิของนิตบิคุคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรอืผูแทนนติบิคุคล
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๐๒ จุลนิติ

ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เชนเดียวกัน (มาตรา ๓๕)  

๙.๔) เจาพนักงานผู ใดมีหนาที ่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้ รู ขอมูล
ของผูมหีนาที่เสยีภาษ ีหรอืของผูอืน่ที่เกี่ยวของ นาํออกแจงแกบคุคลใดหรอืทาํให
รูโดยวิธีใด หรือปลอยปละละเลยใหขอมูลดังกลาวรูถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองรู 
โดยไมมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 
หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๓๖)  

๙.๕) ผูใด
 (๑) โดยรูอยูแลวหรอืจงใจยื่นขอความเทจ็ หรอืใหถอยคาํเทจ็ หรอื

ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามกฎหมายนี้

 (๒) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงหรือใชอุบายโดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
กฎหมายนี้ หรือ

 (๓) แนะนาํหรอืสนบัสนนุใหบุคคลอื่นใดกระทําการตาม (๑) หรอื (๒)
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
๙.๖) บรรดาความผิดตามขอ ๙.๑) ขอ ๙.๒) และขอ ๙.๕) กฎหมาย

กาํหนดใหอธบิดีมอีาํนาจเปรยีบเทียบได และถาผูมีหนาที่เสียภาษีไดชาํระคาปรบั
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแลว มิใหผูมีหนาทีเ่สียภาษี
ถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดนั้น แตหากอธิบดีเห็นวาไมควรใชอํานาจ
เปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแลวผูมีหนาที่เสียภาษีไมยอมตามที่เปรียบเทียบ 
หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
ก็ใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี ้หามมิใหดําเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายอื่นอีก (มาตรา ๓๘)  

 
หมายเหตุ :- 

• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เปนตนไป (มีผลใหใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป)
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คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที ่๒๒๗๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่
๔๕๑/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
   โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติ
เปลีย่นแปลงชื่อตําแหนงผูบริหารจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และบัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปน

เรื่อง

     คดีหมายเลขดําที่ อ. ๔๑๔/๒๕๔๙
     คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗

   นางจันทนา หรือสิริภัคณกุล ชมภูพาน                          ผูฟองคดี

ระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
(ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขา เดิม) ที่ ๑
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดระยอง ที่ ๒                ผูถูกฟองคดี

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๐๔

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

ผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตัง้แตวันที่ ๑๘ มถิุนายน ๒๕๔๖ และวันที ่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตามลําดับ ทําใหกิจการ
หรืออํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขาในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับคดีนี้โอนมาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขาโดยผลของกฎหมาย 
   ดังน้ัน จึงถือวานายกองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขา เปนผูถกูฟองคดีท่ี ๑ แทนประธาน
กรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขา และถอืวาบรรดาถอยคาํสาํนวนทั้งหลายที่ระบหุรือ
อางถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขาเปนการระบุหรืออางถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลมาบขา
   คดีนีผู้ฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลมาบขาประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที ่๑ มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ 
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ไมเลือ่นขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ระหวางวนัท่ี ๙ ถงึวนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จาํนวน ๔ วนั จงึไมเปนไปตามหลกัเกณฑการเลื่อนขั้นเงนิเดอืน
ตามขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม เนื่องจากวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดขออนุญาตลาพักผอน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดแจงตอปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาและผูถูกฟองคดีที ่ ๑ ดวยวาจาเปนการลวงหนาแลววาจะขอลาพักผอน
ระหวางวันที ่๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เพือ่ไปเยี่ยมและกราบไหวมารดาตามประเพณี
สงกรานต และจะตองนําบุตรซึง่ไดฝากใหมารดาที่ชราเลี้ยงอยูไปฉีดวัคซีน ผูฟองคดีไดยื่นใบลา
เมือ่วันที ่๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยนายสาํเนยีง บญุรตัน หัวหนาสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตําบล
มาบขา และนายนิมิต บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ไดบันทึกความเห็นวา
ควรอนุญาตใหผูฟองคดีลา และในชวงบายของวันที ่๕ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีขอกลับกอน
โดยไมรอฟงผลกอนวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะอนุญาตใหลาพักผอนตามคําขอหรือไม ปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอนโดยใหเหตุผลวา เนือ่งจากในชวง
วันดังกลาวปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาตองเดินทางไปอบรมสัมมนานอกพื้นที่ ซึ่งผูฟองคดี
จะตองอยูปฏิบัติราชการแทน ประกอบกับในชวงเวลานั้นอยูระหวางการถายโอนงานจากสวนภูมิภาค
และสวนกลางลงสูสวนทองถิ่น หากอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน งานทีอ่ยูในหนาทีค่วามรับผิดชอบ
ของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาและสรางความยุงยากสับสนใหกับการบริหารงานประกอบกับในชวง
วันดังกลาวมีวันหยุดตอเนื่องหลายวัน (ระหวางวันที ่๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน และวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ 
๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีขออนุญาตลาพักผอนระหวางวันที ่๙ ถึงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔) และองคการบริหารสวนตําบลมาบขากําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตขึ้น
ในระหวางวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหเปนรองประธาน
กรรมการดําเนินการแขงขันกีฬา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที่
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๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหผูฟองคดีอยูชวยงาน เมือ่ผูฟองคดีหยุดงานไปโดยไมรอฟงผล
การพิจารณา ผูบังคับบัญชาไดใหเจาหนาที่ติดตอกับผูฟองคดีเพื่อแจงใหทราบวาไมไดรับอนุญาตใหลา
แตติดตอไมได จึงโทรศัพทแจงใหสามีของผู ฟองคดีทราบแลว แตผู ฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หลังจากนั้นผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ เจาหนาที่จึงนําใบลาที่ไมได
รับอนุญาตไปใหผูฟองคดีลงนามรับทราบเมื่อวันที ่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีอางวากลับมา
ปฏิบัติหนาทีร่าชการในวันที ่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และไดตรวจดูสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของราชการ ระบุวาระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีลาพักผอน
ตอมาเมื่อวันที ่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดเรียกผูฟองคดี
ไปพบและขอใหผูฟองคดีลบหมึกที่ผูฟองคดีขีดชื่อของขาราชการและลูกจางที่ลงนามวาไดมาปฏิบัติ
ราชการในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางโดยไมไดมาปฏิบัติ
หนาทีร่าชการออก แตผูฟองคดีไมยินยอมทําตามคําขอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ไมพอใจ หลังจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดใหเจาหนาทีธุ่รการนําใบลาพักผอนของ
ผูฟองคดีทีไ่มไดรับการอนุญาตใหลามาใหผูฟองคดีลงนามรับทราบ ผูฟองคดีไปตรวจดูสมุดบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการอีกครั ้งพบวามีการใชนํ ้ายาลบคําผิดลบขอความทีร่ะบุว าผู ฟองคดี
ลาพักผอนออก และเขียนวาขาดราชการแทน จึงเปนการถูกกลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา
   สําหรับในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
มาบขาประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) นั้น ผูถูกฟองคดีที ่๑ มคีําสัง่องคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที่ ๑๔๘/๒๕๔๔ ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
เพือ่ทาํหนาทีพ่ิจารณากลัน่กรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใช
ดลุพนิจิของผูบงัคบับญัชาหรอืผูประเมนิ โดยกอนมกีารประเมนิดังกลาวผูบงัคบับญัชาไดแจงใหผูฟองคดี
ตรวจสอบวนัลาระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงผลการตรวจสอบวันลาของตนวาลาปวย ๓ วัน ลากิจ ๑ วัน ลาพักผอน ๑ วัน
และขาดราชการ ๔ วัน คือระหวางวันที ่๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ปรากฏวาผูบังคับบัญชา
ได ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู ฟ องคดี ได คะแนนผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน รวม ๑๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๖๐ 
ผลการประเมินเปนทีย่อมรับได แตในสวนความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาระบุวาไมสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได เนื ่องจากในครึ่งปที ่แลวมา
ผูฟองคดีขาดราชการ ๔ วัน ในระหวางวันที ่๙ ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื ่อนขั ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการประเมินของผูบังคับบัญชา ซึง่ผู ฟองคดีอางวา นายสราวุธ
สุทธิธรรมเรขา ประธานกรรมการ ไมไดมาประชุม จากการสอบถามนายสําเนียง บุญรัตน ทราบวา
นายสําเนียง บุญรัตน เปนผูนํารายงานการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของคณะกรรมการฯ ทีเ่ห็นชอบ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

กับผลการประเมินของผูบังคับบัญชาชั้นตนไปใหนายสราวุธ สุทธิธรรมเรขา ลงนาม ณ ทีว่าการ
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา หลังจากนัน้จึงเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคนตัดสินใจ ผู ถูกฟองคดีที ่๑
ซึง่เปนผูมอีํานาจสัง่เลือ่นขัน้เงินเดือนเห็นชอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงไดมี
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สั่งไมเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการฯ
ไมเคยเรียกผูฟองคดีไปสอบถามถึงสาเหตุทีข่าดราชการ การที่ผูฟองคดีแจงผลการตรวจสอบวันลา
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ วาตนเองขาดราชการ ๔ วัน นั้น เปนการเขียนตามบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เทานั้น
   ผูฟองคดไีดย่ืนหนังสือรองทุกขฉบบัลงวนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๔๕ ตอผูวาราชการจงัหวดัระยอง 
และฉบบัลงวนัที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ รองทกุขตอผูถกูฟองคดท่ีี ๑ ซ่ึงจังหวดัระยองไดแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ในการลาของพนกังานสวนตําบลตองใชระเบยีบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอนใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึง
จะหยุดราชการได เมื่อผูฟองคดีหยุดราชการโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ จึงเปนการขาด
ราชการ ดังนั้น การที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
เนื่องจากไมมีการชี้แจงเหตุแหงการขาดราชการ ซึ่งทําใหไมอยูในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๗ (๔) นั้น ถูกตองแลว
   ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ รองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งประธาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง ไดสงเรือ่งใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกขของพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยองพิจารณาในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๗ มนีาคม ๒๕๔๖ แลว เห็นวาเนือ้หาในหนังสือของผูฟองคดีทัง้สองฉบับไมใชเรือ่งการอุทธรณคําสั ่ง
ทางปกครอง แตเปนเรื่องการรองทุกขเกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจปฏิบัติตอตนไมถูกตอง
ในการไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จงัหวดัระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ แลวมีมติใหยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดีตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และไดแจงผลใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ มท ๐๘๖๔.๓/๗๕๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แลว
   ผูฟองคดีเหน็วา การที่ผูถกูฟองคดีท่ี ๑ มคํีาสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔
(ครัง้ที ่๒) ใหแกผูฟองคดีโดยอางเหตวุาผูฟองคดีขาดราชการ ๔ วัน โดยไมมเีหตุอนัสมควรนั้น เปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลใหเพิกถอนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ และใหเลือ่นขัน้เงินเดอืนผูฟองคดไีมนอยกวา
๐.๕ ขั้น 
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคําอุทธรณของผูฟองคดีวา คําสั่งองคการ
บรหิารสวนตาํบลมาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนกังานสวนตําบลประจาํป
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหผูถูกฟองคดีที ่๒ 
เปนผูมีอํานาจในการกาํหนดหลกัเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคลขององคการบรหิาร
สวนตาํบลมาบขา ซึ่งรวมถงึหลักเกณฑเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงนิเดอืนของพนักงานสวนตําบลและลกูจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลดวย แตในขณะที่เกิดเหตุแหงการฟองคดีนี้ ผูถูกฟองคดีที ่๒ ยังไมได
กําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการเลือ่นขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลไว ดังนั้น ในการพิจารณา
เลือ่นขัน้เงินเดือนของผูฟองคดีจึงตองนํา กฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่นขัน้เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช
บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งตามขอ ๔ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว กําหนดไววา ใหผูบังคับบัญชาและผูทีไ่ดรับมอบหมายประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการปละสองครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ก.พ. กําหนด และขอ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน กําหนดไววาขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งจะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั ้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้... (๔)
ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
   เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที ่๑ ออกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ที ่๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครัง้ที ่๒) 
ใหแกผูฟองคด ีเน่ืองจากเหน็วา ผูฟองคดขีาดราชการในวนัที่ ๙ ถงึวนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วนั
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวย
การเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉะนั้นการท่ีศาลจะวินจิฉัยไดวาคําสั่งดังกลาวชอบดวยกฎหมาย
หรอืไม จาํเปนทีจ่ะตองวนิจิฉยักอนวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรในวันที่
๙ ถึงวันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วัน ตามที่ผูถกูฟองคดทีี ่๑ กลาวอางหรอืไม เหน็วาตามระเบยีบ
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับกับพนักงานสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
ไดกําหนดเกี่ยวกับการลาพักผอนของขาราชการไว โดยขอ ๒๔ ของระเบียบดังกลาวกําหนดไววา
ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ... ขอ ๒๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน
กําหนดไววาขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมอีาํนาจอนุญาต และเมือ่ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได สวนขอ ๒๗ ของระเบียบ
ดังกลาวกําหนดไววา การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๐๘

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

หลายคร้ังกไ็ด โดยมใิหเสียหายแกราชการ และขอ ๒๘ ของระเบยีบฉบบัเดยีวกนักาํหนดไววา ผูท่ีไดรบั
อนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
   จากระเบยีบดงักลาวเหน็วา แมการลาพกัผอนจะถอืเปนสทิธขิองขาราชการที่จะลาพกัผอนได
แตมิไดหมายความวาผูลามีสิทธิที่จะลาพักผอนเมื่อใดก็ได หรือลาจํานวนกี่วันตามที่มีสิทธิเหลือ
อยูไดตามใจชอบ โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกทางราชการ และผูบังคับบัญชา
ไมสามารถยับยั้งได ระเบียบจึงกําหนดใหผูลาตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาและจะตองอยูรอ
ใหผูมีอํานาจไดพิจารณากอน จะหยุดราชการไปทันทีไมได เมื่อผูมีอํานาจไดพิจารณาและสั่งอนุญาต
แลวจงึจะหยดุราชการได ทัง้นี ้ ผูมีอํานาจอนุญาตใหลาครั้งเดยีวหรอืหลายครั้งก็ได โดยมใิหเสยีหายแก
ราชการ ถามีราชการจําเปนถึงจะอยูในระหวางการลาพักผอนผูบังคับบัญชาก็สามารถเรียกตัวกลับมา
ปฏบัิติราชการได แสดงใหเหน็วา  การลาพกัผอนถงึแมจะเปนสทิธขิองขาราชการ แตไดกาํหนดใหเปน
ดุลพินิจของผูมอํีานาจที่จะพจิารณาวาการลาในชวงเวลาดังกลาวมผีลกระทบตองานราชการหรอืไม
หากเหน็วามคีวามจาํเปนหรอืเรงดวนท่ีจะตองใหผูลาอยูปฏิบัติราชการ หรอืถาอนญุาตใหลาอาจเกดิ
ความเสียหายตอทางราชการจะพิจารณาสั่งไมอนุญาตใหลาก็ได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ยื่นใบลาพักผอนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยขออนุญาตลาพักผอนในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๔๔ มีกําหนด ๔ วัน โดยเมื่อเสนอใบลาพักผอนตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาแลว
ผูฟองคดีไมไดอยูรอฟงผลการพิจารณาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาตใหลาตามคําขอหรือไม อันเปน
การไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๒๖ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อ
ผูถกูฟองคดท่ีี ๑ ไมอนุญาตใหลาพกัผอน  หวัหนาสาํนกัปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลมาบขาไดโทรศพัท
แจงผูฟองคดีแตติดตอไมได จึงไดใหเจาหนาที่โทรศัพทแจงใหสามีของผูฟองคดีทราบแลว ซึ่งผูฟองคดี
ควรจะไดทราบจากสามีวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอนุญาตใหลาพักผอนและควรจะกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที ่๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ แตผูฟองคดีกลับหยุดราชการไปตามทีไ่ดยืน่ใบลาไว และ
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ (วันที่ ๑๓ ถึงวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ 
เปนวนัหยดุราชการ) ฉะน้ัน เมื่อผูถกูฟองคดีท่ี ๑ ไมอนญุาตใหลาพักผอน การท่ีผูฟองคดีไมมาปฏบิตัิ
หนาที่ราชการในวันดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีขาดราชการ และเมื่อปรากฏวาการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน เนื่องจากเห็นวาในวันทีผู่ฟองคดีขอลาปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาตองไปอบรมสัมมนา ซึง่ผูฟองคดีในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ตองอยูรักษาราชการแทน ประกอบกับอยูในชวงของการถายโอนงานจากสวนกลางและสวนภูมภิาค
ลงสูทองถิ่น หากอนุญาตใหผูฟองคดีลา งานที่อยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาได 
เนือ่งจากมีผูอยูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เห็นวาเมื่อพิจารณาจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา วันที่ ๙ และวันที ่๑๐ เมษายน 
๒๕๔๔ นายนิมิตร บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไปอบรมสัมมนานอกสํานักงาน 
และวันที่ ๑๑ และวันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ นายสําเนียง บุญรัตน หัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาลาพักผอน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมาบขาจะจัดงานสงกรานต
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ในวันที ่๑๘ และวันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีผูฟองคดีเปนรองประธานกรรมการดําเนินการ
แขงขันกีฬาตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ดวย อีกทัง้องคการบริหารสวนตําบลมาบขามีเจาหนาที่อยูเพียง ๘ คน และจะตองมีการเตรียม
การจัดงานประเพณีวันสงกรานตในระหวางวันที ่๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เมือ่นายนิมิตร
บูรพาสถิตย ตองไปอบรมสัมมนา และนายสําเนียง บุญรัตน ลาพักผอน จึงเหลือเจาหนาทีอ่ยูเพียง
๖ คน ซึ่งรวมถึงผูฟองคดีดวย ผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนตําแหนง
ท่ีมีความสําคญัตอการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตาํบลรองจากปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล
ฉะนัน้ การที่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ เกรงวาจะเกิดปญหาเนื่องจากมีเจาหนาที่อยู ปฏิบัติงานนอย
จึงไมอนุญาตใหผู ฟองคดีลาพักผอนในชวงวันดังกลาว เปนการออกคําสั ่งโดยมีเหตุผลและ
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ไมปรากฏวาไดกระทําไปโดยมีอคติโกรธเคือง หรือกลั่นแกลง
ผูฟองคดีแตอยางใด จึงเห็นวาเปนการออกคําสั่งไปโดยมีเหตุผลและเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่ง
ไปโดยชอบดวยกฎหมายสวนที่ผูฟองคดีอางวาตองไปกราบไหวมารดาตามประเพณีและการขาด
ราชการของผูฟองคดีไมเกิดความเสียหายแกราชการนั้น ไมมีผลทําใหคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ลาพักผอนซึ่งชอบดวยกฎหมายตองเสียไป ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จึงเปนการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
   สําหรบัประเดน็ที่ตองวนิิจฉยัตอไปวา การที่ผูถกูฟองคดท่ีี ๑ มีคาํสัง่องคการบรหิารสวนตาํบล
มาบขา ที ่๑๕๑/๒๕๔๔  ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนท่ีไมเลื่อนขั้นเงนิเดอืนประจาํป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยแลววา
ผูฟองคดขีาดราชการในวนัที่ ๙ ถงึวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จาํนวน ๔ วัน โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร
ผูฟองคดีจงึไมอยูในหลกัเกณฑที่จะไดรบัการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งท่ี ๒)
คร่ึงข้ัน ทัง้นี ้ตามนัยขอ ๗ (๔) ของ กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น คําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตาํบล ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจาํป พ.ศ. ๒๕๔๔
(ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีในขออืน่ๆ ไมมี
เหตุผลเพียงพอทีจ่ะรับฟงเปลีย่นแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได จึงไมจําตองวินิจฉัย
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
  
๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน 
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“...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหน่ึง มีความหมายกวางออกไปอีก. ไมไดหมายถึง

การมีพอสําหรับใชเองเทานั้นแตมีความหมายวาพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยู

ที่นี่ในศาลานี้ เมื่อเทาไหร ๒๐ ๒๔ ป เม่ือป ๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ น้ี ก็ ๒๔ ป

ใชไหม. วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั่นเอง. ถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได. ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ัน ก็เร่ิมจะไมพอมีพอกิน. บางคนก็มีมากบางคนก็ไมมีเลย. สมัยกอนน้ี

พอมีพอกิน มาสมัยนี้ ชักจะไมพอมีพอกิน. จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได. ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย 

ไมหรูหราก็ได แตวาพอ. แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถา

ทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ. อันนี้ก็หมายความอีกอยาง

ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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บทนํา
 ในบรรดากระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนน้ัน 
การเลอืกตั้งถอืเปนวธิกีารที่ไดรบัการยอมรบัในปจจบุนัวามีความเหมาะสมมากกวาวธิกีารในรปูแบบอื่น ๆ 
เพราะเปนการเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางประชาชนซึง่เปนเจาของอาํนาจอธปิไตยกบัผูแทนราษฎร
อันจะทาํใหผูแทนราษฎรมคีวามชอบธรรมตามหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยในการใชอาํนาจ
แทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนชองทางในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน สําหรับ
การเลอืกตัง้ท่ีใชอยูในปจจบุนันัน้มีหลายระบบซึ่งในแตละระบบจะสงผลตอการเลอืกตัง้ท่ีแตกตางกนัไป 
การออกแบบระบบเลือกตัง้จงึเปนส่ิงสาํคญัท่ีจะกําหนดวาผูสมัครรบัเลอืกตัง้คนใดหรอืพรรคการเมอืงใด
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งเพื่อเขาไปใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน 
 ระบบการเลือกตั้งเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนในสังคม ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่อง
มาจากภายหลังทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ ไดแถลงชีแ้จงหลักการเกีย่วกับระบบการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม
ท่ีคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะนํามาบญัญติัไวในรางรฐัธรรมนูญท่ีกําลงัยกราง ณ ปจจุบนั โดยระบบ
การเลือกตั้งแบบใหมทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาใช คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม” 
(mixed member apportionment) หรอืพดูใหเขาใจงาย ๆ  วา “นบัทกุคะแนนเพือ่ผูแทนของทกุคน” 
ซึ ่งระบบการเลือกตั ้งดังกลาวมีเจตนารมณสําคัญเพื ่อทําใหเสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียง
มีความหมาย โดยเฉพาะการนําคะแนนของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ทีแ่พการเลือกตั้งมาคํานวณเปนคะแนนเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทีแ่ตละพรรคการเมืองจะไดทีน่ัง่ในสภา โดยระบบการเลือกตั้งดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิด
ที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 

ระบบจัดสรรปันส่วนผสม
(Mixed Member Apportionment)

ปฏิรูปเพื่อการ                     ประเทศไทย
การ                     ระบบการเลือกตัง้

ระบบสัดส่วนผสม
(Mixed Member Proportional System)

ระบบเสียงข้างมาก
(Majority Electoral

System)

ระบบสัดส่วน
(Proportional

Representation)
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๒) ระบบการเลือกต้ังไมควรซับซอนและประชาชนเขาใจงาย ๓) คะแนนการเลือกต้ังที่ประชาชนลง
ทุกคะแนนมีความหมาย ๔) สงเสริมใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง และ ๕) สอดคลองกับบริบท
หรือวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและสอดคลองกับหลักสากล  
   ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งที่สําคัญ 
ระบบการเลอืกตัง้ของประเทศไทย ตลอดจนแนวคดิในการปฏริปูระบบการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอนําเสนอเรื่อง  “การปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ดังนี้

  ๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง         
    การเลือกตั้งที่จะทําใหผลการเลือกตั้งมีความหมายและสรางความชอบธรรมตามหลัก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองประกอบดวยหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้ 
      ๑.๑  หลักการเลือกตั้งทั่วไป หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวม
ในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไป
จากการมีสวนรวมในการเลอืกตัง้โดยเหตผุลทางการเมอืง เศรษฐกิจ หรอืสงัคม การกาํหนดใหการเลอืกตัง้
ตองเปนไปตามหลักการเลือกต้ังทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขใดๆ ในทางเนื้อหาเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งไดเลย การจํากัดขอบเขตของ
สิทธิเลือกตั้งยอมสามารถกระทําได หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป 
เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมืองของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑ 
     ๑.๒  หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เปนหลักที่เรียกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตอง
มีคาเทากัน กลาวคือ ในกรณีที่การเลือกตั้งน้ันเปนการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียง
แตละคะแนนจะตองมีคาในการนับเทากัน คือ นับเปนหน่ึงคะแนนเทากัน ในกรณีการเลือกต้ังน้ัน
เปนการเลือกต้ังในระบบสัดสวน คะแนนเสียงทุกคะแนนตองมีคาในน้ําหนักของคะแนนหรือในผล
ของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสยีงจะนํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดทิ้งไป 
และการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน 
     หลักการเลือกต้ังโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทาน้ัน แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด 
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒ 
     ๑.๓  หลักการเลือกต้ังโดยลับ หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกําหนดใหการจัดการเลือกต้ังจะตองไมมีผู ใดนอกจากผูที่ออกเสียง
ลงคะแนนเทานั้นที่รูวาตนเองจะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ 

 ๑วรเจตน ภาครีตัน, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ หลกัสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. ๘.  
 ๒บุญศรี มีวงศอุโฆษ, การเลือกตั้ง และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒, 
น. ๒๘. 
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ประการแรก เพื่อคุมครองผูออกเสียงลงคะแนนใหไมตองกังวลกับผลใด ๆ  ท่ีจะตามมาจากการออกเสยีง
ลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือกผู สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูออกเสียงลงคะแนนผูอ่ืน ดวยเหตน้ีุแมผูออกเสยีงลงคะแนนจะสมคัรใจแสดงบตัรเลอืกตัง้ของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓

     ๑.๔  หลักการเลือกตั้งเสรี หลักการนีก้ําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทกุคนใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยปราศจากการใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการ
ตัดสนิใจ ไมวาการใชอิทธพิลน้ันจะมาจากภาครัฐหรอืภาคเอกชน และระหวางการเลอืกตั้งหรอืภายหลงั
การเลือกตั ้งมิใหมีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใด 
โดยผู ออกเสียงเลือกตั ้งตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองที่เปดเผย๔ 
     ๑.๕  หลักการเลือกต้ังโดยตรง การเลอืกตั้งโดยตรงคอืการเลอืกตั้งท่ีกําหนดใหคะแนนเสยีง
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเทานั้นที่เปนตัวกําหนดวาผูสมัครคนใดจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ในการ
เลอืกตั้งแตละครั้งคะแนนเสยีงทกุคะแนนเสยีงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผูสมัครคนใด 
และเม่ือลงคะแนนไปแลวกไ็มมีผูใดท่ีจะมามอิีทธพิลตอผลของการเลอืกตั้งไดอีก นอกจากการใชวธิกีาร
ทางคณิตศาสตรเขามาคํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕

     สําหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทีผู่ ออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกําหนดตัวบุคคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเคยมีคําวินิจฉัยวา 
การเลือกตั้งตามบัญชีเชนนี้ไมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยตรงตราบเทาที่บัญชีนั้นมีรายชื่อบุคคลตาง ๆ 
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว 
จะชวยสงใหบุคคลที่ตนทราบช่ือแลวเขาสูสภาไดโดยที่ไมมีองคกรอื่นใดมาทาํหนาท่ีตดัสนิแทนอกีชั้นหนึ่ง๖ 

  ๒. ระบบเลือกตั้ง
   การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยใหกบัผูแทนที่ไดรบัการ
เลือกตั้ง เปนการกําหนดกติกาเพื่อหาผูชนะการเลือกตั้งในการเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน 
ซึ่งระบบการเลือกตั้งทีใ่ชกันอยูโดยทั่วไปในประเทศตางๆ นั้น จะพบวามีความหลากหลายอยางยิง่ 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
อยางไรกต็ามเราอาจแบงแยกระบบเลอืกตั้งท่ีประเทศสวนใหญนิยมใชกันออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ  ดงันี้

 ๓อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๙.  
 ๔เพิ่งอาง, น. ๒๔-๒๕.  
 ๕อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.   
 ๖อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๔.
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การปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

จุลนิติ

     ๒.๑  การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
     ระบบการเลือกต้ังแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผู สมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจํานวนผูแทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เลือกต้ังกําหนดใหมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูไดรับการเลือกต้ังโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงท่ีได
จะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
          ๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
          การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน
หลายเขตโดยแตละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ในเขตเลือกตั้งนั้น
มผีูลงสมคัรรบัเลือกตัง้หลายคน ผูสมัครทีไ่ดรบัเลอืกตัง้อาจไดคะแนนเสยีงไมถงึครึง่หนึง่ของคะแนนเสยีง
ทั้งหมดของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง เชน ไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
และในบางเขตเลือกต้ังคะแนนของผูสมัครท่ีชนะการเลือกต้ังมีจํานวนนอยกวาคะแนนของผูที่แพ
การเลอืกตัง้รวมกนั แนวโนมของการเลอืกตัง้ในระบบนี ้จะทาํใหเกดิระบบพรรคการเมืองสองพรรคขึน้ 
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค 
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
          นอกจากน้ี ยังมีการเลือกต้ังในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายช่ือ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดที่มา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คอื ประเภทแรกมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต และประเภท
ที่สองมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่นั่งในสภามีจํานวนรวม ๕๐๐ คน 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ เขต แตละเขตมีผู แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
เสยีงขางมากสมัพทัธเขตละ ๑ คน สวนอกี ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ ประชาชน
ผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกตัง้แตละคนมีคะแนนเสียงคนละ ๑ คะแนน การท่ีประชาชนเลือกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผู สมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นสังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗       
          ๒.๑.๒  การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
          การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน 
          วิธีแรก แบงเขตการเลือกต้ังออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคยีงกนั โดยแตละเขต
มีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังมีคะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียงท่ีหนึ่ง
เปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงทีส่องเปนคะแนนเสยีงสาํรองซึง่จะนาํมาใชในการคาํนวณในกรณี
ทีน่บัคะแนนเสียงทีห่นึง่แลวยงัไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้คนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด คอื เกนิกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “alternative vote system” 

 ๗อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๖. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

          วิธทีี่สอง กรณีท่ีปรากฏวาไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตั้งคนใดไดคะแนนเสยีงขางมากเดด็ขาด
ในการเลือกตัง้รอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตัง้รอบทีส่อง โดยการเลือกตัง้รอบทีส่องนีจ้ะกําหนด
ใหเฉพาะผูทีไ่ดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
คนใดทีไ่ดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตัง้เปนผูมีสิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งรอบที่สอง โดยในการเลือกตั้งรอบที่สองนี้จะใชระบบเสียงขางมากสัมพัทธ 
คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
           การเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก มีผลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรือผูแทน
ของทองถิ่นมากกวาความเปนผูแทนในระดบัประเทศ ในการรณรงคหาเสยีงเลอืกตั้ง ผูสมคัรรบัเลอืกตั้ง
ยอมมุงหาเสียงกบัคนในพืน้ท่ีท่ีตนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสาํคญั โดยเหตผุลดงักลาวผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิง่กวาผลประโยชนในระดับประเทศ 
ผูไดรบัการเลือกต้ังยอมผูกพนักบัคนในพื้นท่ีย่ิงกวาผกูพนักับพรรคการเมอืงท่ีสงตนลงสมคัรรบัเลอืกตั้ง 
ในระบบนี้พรรคการเมืองที่เกดิขึ้นใหมซึ่งไมมีผูท่ีเคยเปนผูแทนราษฎรอยูในสงักัดมโีอกาสนอยท่ีจะชนะ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้หากพิจารณาในแงของนํ้าหนักคะแนนเสียงที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึง่ในที่สดุแพการเลือกตัง้นั้น จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ทีไ่มไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นทีถ่ือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอื่น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทัง้หมด 
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลอืกตั้งในระบบเสียงขางมากมผีลทาํใหวตัถปุระสงคในการ
หลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นสําเร็จลงดียิง่กวา
การเลือกตั้งในระบบสัดสวน
     ๒.๒  การเลือกตั้งระบบสัดสวน
     ในการเลือกตั ้งระบบสัดสวนพรรคการเมืองตองทําบัญชีรายชื ่อผู สมัครรับเลือกตั ้ง
เรยีงตามลาํดบั เพื่อใหประชาชนพจิารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกพรรคการเมอืงนั้น เมื่อมกีารลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรบัตามสดัสวนของคะแนนเสยีงที่ประชาชนออกเสยีงลงคะแนนใหแกพรรคการเมอืงน้ัน ๆ  ในการจดัการ
เลือกตั้งระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียวโดยใชประเทศ
เปนเขตเลือกตั้ง หรืออาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
     การเลอืกตัง้ในระบบสดัสวนนี้ มผีลนาํไปสูการมพีรรคการเมอืงหลายพรรคในสภา และอาจ
สงผลกระทบตอการจัดตั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระนั้นก็ตามก็มีผูเห็นวาการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนเปนการเลือกตั้งที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้ เพราะนอกจาก
คะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผู มาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามาคํานวณ
เพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอนภาพความคิด
ทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดีหากพิจารณา
ในแงของวัตถปุระสงคของการเลือกตั้งแลว การเลอืกตั้งในระบบสดัสวนจะยงัไมมผีลตอการหลอหลอม
เจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลายทางความคิดของ
ประชาชนในทางการเมือง อันเนื่องมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคไดรับการเลือกตั้ง
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     ๒.๓  การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันน้ัน เรียกวา “ระบบ
สัดสวนผสม” (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลอืกพรรคการเมือง 
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรับจะคิดคํานวณจาก
คะแนนเสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองที่ประชาชนออกเสียงเลือกบัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองมาคํานวณหาจํานวนที่นั่งทั้งหมดที่พรรคการเมืองจะพึงไดรับ แลวนําเอาจํานวน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงแตละพรรคมาหกัออกจากจาํนวนรวม
ทีพ่รรคการเมอืงพงึไดรบั เหลอืจาํนวนเทาใด พรรคการเมอืงนัน้กจ็ะมทีีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น 
     ตัวอยางเชน สมมติวาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภามีทั้งหมด ๑๐๐ คน 
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทั้งหมด ๓๐ คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลอืกตัง้จาํนวน ๒๐ คน จะตองนาํเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน ๒๐ คน 
มาหักออกจากจํานวนที่นั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A 
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายช่ือ) 
แตในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกินกวาจํานวนที่นั่งที่คํานวณ
ไดจากคะแนนแบบบัญชีรายชือ่ พรรคการเมืองนัน้กจ็ะมจีาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากบัจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมืองนี้จะไมไดที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบญัชีรายชือ่เลย เชน ตามตวัอยางขางตนถาพรรคการเมอืง A ชนะการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้
จาํนวน ๓๕ คน ซึง่เปนจาํนวนทีเ่กนิกวาทีน่ัง่ทีพ่รรคการเมืองน้ีจะพงึไดรบัคอื ๓๐ คน พรรคการเมืองนี้
จะมีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองน้ีจะไมมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชรีายช่ือเลย และเพ่ือปองกันไมใหเกดิพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมากจนกระทบตอ
เสถยีรภาพในการบริหารราชการแผนดนิของรัฐบาล กฎหมายเลือกตัง้ของประเทศเยอรมันจงึไดกาํหนด
ไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อจากทั้งประเทศรวมกันแลวไมถึงรอยละ ๕ 
ของคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมดหรือมีผูแทนแบบแบงเขตเลือกตั้งไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้น
จะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา

  ๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
   ในอดีตที่ผานมาน้ันพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรองหลักการสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธปิไตยคอือาํนาจสงูสดุของประเทศนัน้เปนของราษฎรทัง้หลาย และสิง่ที่
เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหน่ึง คือ การที่ประชาชน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศผานกระบวนการของ
การเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นสามารถแบงตามชวงเวลาได ดังนี้ 
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     ๓.๑  ระบบการเลือกตั้งนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
     นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบญัญตัวิา “การเลอืกตัง้ผูแทนใด ๆ  ใหถอืตามคะแนนเสยีง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที ่๒ ถาครั้งที ่๒ มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้ง
คนกลางออกเสยีงชี้ขาด และใหผูสมัครรบัเลอืกตั้งคนกลางไว” แตการเลอืกตั้งครั้งแรกหลงัเปลี่ยนแปลง
การปกครอง คอืการเลอืกตั้งเม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปนการเลอืกตั้งทางออม กลาวคอื ใหราษฎร
ในหมูบานเลือกผูแทนเพื ่อออกเสียงตั ้งผู แทนตําบลและใหผู แทนตําบลเปนผู ไปเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระทัง่การเลือกตั้งครั้งทีส่องเปนตนมาจนถึงกอนการประกาศใช
รฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ระบบการเลอืกตั้งของประเทศไทยเปนระบบเสยีงขางมากมาโดยตลอด
และเปนเสียงขางมากแบบปกติ (simple majority)
    ๓.๒  ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
     สําหรบัการเลือกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช
๒๕๔๐ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดระบบเลอืกตั้งไวในมาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง ความวา “สภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั ้งแบบบัญชีรายชื ่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ ่งรอยคน และสมาชิกซึ ่งมาจากการเลือกตั ้งแบบแบงเขตเลือกตั ้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ จาํนวนส่ีรอยคน” เม่ือพจิารณาบทบญัญตัมิาตราน้ี ประกอบกับบทบญัญตัมิาตรา ๙๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกตั้งระบบสัดสวน
มาผสมกับการเลือกต้ังระบบเสียงขางมาก ท้ังน้ีโดยกําหนดท่ีมาของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรออกเปน
สองสวน คือ สวนที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ สําหรับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น แตละคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ๒ คะแนนเสียง โดยไดรบับตัรเลอืกตั้ง ๒ ใบ โดยคะแนนเสยีงท่ีหน่ึงเปนคะแนนเสียง
สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั ้งของตน อีกคะแนนเสียงหนึ่งเปนคะแนนเสียงสําหรับ
บัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมอืงจดัทําขึ้น ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั้งน้ัน รฐัธรรมนูญฉบบัดงักลาว
ไมไดกําหนดใหคะแนนเสียงทัง้สองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อาจใชสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกัน
ก็อาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณ
หาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนด
ความสัมพันธของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยาง
เด็ดขาด

creo
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     การที่รัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และกําหนดการคํานวณแบงสรรจํานวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธ
กบัคะแนนเสียงทีผู่มาใชสทิธเิลือกตัง้ออกเสียงใหแกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ในแบบแบงเขตน้ัน แสดงใหเหน็วา
การเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนการเลอืกตัง้ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้งในระบบ
สัดสวนและการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก) แตเนื่องจากสัดสวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน) 
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
     ๓.๓  ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
     สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น แบงได
เปน ๒ ระยะ
     ระยะแรก เปนระบบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
กอนการแกไขเพิ่มเติม
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๓ 
วรรคหนึง่ กาํหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชกิจาํนวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชกิซึง่มาจาก
การเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตัง้จาํนวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่มาจากการเลือกตัง้แบบสัดสวนจาํนวน 
๘๐ คน โดยการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังน้ัน การแบงเขตเลือกต้ังใหใชจงัหวัดเปนเกณฑ และกําหนด
ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินเขตละ ๓ คน (เขตใหญเรียงเบอร) สงผลให
บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได 
๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
มจีาํนวนคะแนนไมเทากนั กลาวคือ ราษฎรผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังทีม่ผีูแทนราษฎรได 
๓ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดเพียง
คะแนนเดียว การกําหนดระบบการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
     สาํหรบัการเลอืกตัง้ในแบบสดัสวนนัน้ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหจดัแบงพืน้ทีป่ระเทศออกเปน 
๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน การจดักลุมจังหวดัใหจดัจังหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิตอกนัอยูในกลุมจงัหวดัเดยีวกนั 
และในกลุมจงัหวัดทกุกลุมตองมีจาํนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสดุทาย
กอนปที่มีการเลือกต้ังรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกต้ังเดียว 
โดยพรรคการเมอืงจะตองจดัทาํบัญชรีายชือ่เรยีงตามลาํดบัหมายเลขต้ังแตหมายเลข ๑ ถงึหมายเลข ๑๐ 
ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้ง



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๑๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหแกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งของตน แมการเลือกตั้งแบบนี้จะสอดคลองกับหลัก
ความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกตั้งนั้น เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไร
เปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน และตองเฉลี่ยใหแตละกลุมจังหวัด
มีจาํนวนประชากรใกลเคยีงกนัยังไมชดัเจนทาท่ีควร ผลของการแบงเขตเลอืกตั้งออกเปน ๘ กลุมจงัหวดั 
ทําใหจงัหวัดบางจงัหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวดัในภาคใต หรอืจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตองมารวมกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกและเลอืกบญัชรีายชื่อของพรรคการเมืองบญัชเีดยีวกนั ซึ่งอธบิาย
ไดยากวาจังหวัดเหลานัน้มีความสัมพันธกันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชน
ทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมืองนําเสนออยางไร
     ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
      ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓- มาตรา ๙๘ โดยมีสาระสําคัญ
ในการแกไข คือ กําหนดใหมจีํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้จํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายชือ่จํานวน ๑๒๕ คน 
โดยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชรีายชื่อสามารถ
เลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากขึ้น คอืจากเดมิ ๔๘๐ คน เปน ๕๐๐ คน เพราะการเลอืกสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ
เปนระบบที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจาํนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งมีจํานวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหเปนระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ เพือ่ใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคที่ประชาชนหนึ่งคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึง่เสียงเทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บญัชีรายช่ือเปนการเปดโอกาสใหบคุคลท่ีมคีวามรูความสามารถทําหนาท่ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และยังเปนการทําใหประชาชนทั่วประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือก
พรรคการเมอืงตามบัญชีรายชื่ออีกดวย

creo
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     ตอมาเมื่อมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ และไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระหวางที่ยังไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
เพือ่จดัทาํรางรฐัธรรมนญู ซึง่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูไดจดัทาํรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) 
โดยรางรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดนาํเอาแนวคดิการเลอืกตัง้ระบบสดัสวนผสมแบบประเทศเยอรมนัมากาํหนดไว
ในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เปนพิเศษ 
วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ทาํใหรางรัฐธรรมนูญตกไปท้ังฉบับ ซึง่ทาํใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงไปพรอมกันดวย

  ๔  ระบบการเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปนสวนผสม” ตามแนวคิดของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
   เมือ่สภาปฏิรปูแหงชาติสิน้สดุลง รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช 
๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูขึน้คณะหนึง่เพือ่ทาํหนาทีร่างรฐัธรรมนญูและคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน
กรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญในประเด็นเก่ียวกับระบบการเลือกตั้งนั้น 
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกต้ังแบบใหมเรียกวาระบบการเลือกต้ังแบบ 
“จัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีสาระสําคัญ
ในเบ้ืองตนโดยสรุปคือ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมาจากการเลือกต้ังแบบ 
“เขตเดยีว เบอรเดยีว” สวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ใหเปนแบบ “บญัชรีายชือ่เดยีว
ทัง้ประเทศ” โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลอืกต้ัง และในการลงคะแนนเลอืกต้ังใหใช “บตัรลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งใบเดียว” เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ 
ผู สมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนสูงสุดในเขตเลือกต้ังใดก็จะไดเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหนําคะแนนเสียง
ของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อคํานวณหาที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ 
   สมมติวารัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน แบงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตจาํนวน ๓๗๕ คน และสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่จาํนวน 
๑๒๕ คน ผูสมัครรบัเลือกตัง้ทีไ่ดรบัคะแนนสงูสดุในเขตเลอืกต้ังใดก็จะไดเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือจํานวน ๑๒๕ คน 
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จะนําคะแนนเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับ
คะแนนแบบบัญชีรายชื ่อเพื ่อคํานวณหาสัดสวนที ่นั ่งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ
ทีแ่ตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ ซึ ่งระบบการเลือกตั ้งแบบนี้มีขอดีคือทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตอาจจะมีขอเสียคือทําใหเกิด
พรรคการเมอืงขนาดเลก็จาํนวนมาก และจะทาํใหการจดัตั้งรฐับาลเปนรฐับาลผสมระหวางหลายพรรค
การเมือง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลและทําใหรัฐบาลออนแอและสงผลกระทบ
ตอการบริหารราชการแผนดินในที่สุด    

บทสรุป
   ดังนัน้ในการทีจ่ะออกแบบระบบการเลือกตั้งในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ควรจะพิจารณา
กอนวาตองการใหระบบการเมืองของประเทศมีทิศทางอยางไร เพราะระบบการเลือกตั้งในแตละแบบ
จะสงผลตอระบบการเมืองที่แตกตางกันไป โดยหลักการแลวระบบการเลือกตั้งจะอยูบนพื้นฐาน
ที่สําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบการเลือกตั้งที่สงผลใหการเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้ง
ที ่ตรงตามเจตนารมณของประชาชน หากตองการใหการเมืองมเีสถียรภาพและฝายบริหาร
มีความเขมแขง็ ควรนาํระบบเลอืกตั้งแบบเสยีงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post system) 
มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบสองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยาง
ทีเ่กิดขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แตถาตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน 
ควรนําระบบสัดสวน (Proportional Representation) หรือระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน 
(Mixed Member Proportional System) มาเปนตนแบบ เพราะเปนระบบที่ทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
   อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งทุกรูปแบบไมมีระบบใดที่มีความสมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต 
ในทุกระบบมีทัง้ขอดีและขอเสีย และระบบการเลือกตั้งทีป่ระสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งก็ไมใช
สูตรสําเร็จทีจ่ะนําไปใชกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ตกตางกัน และทีส่ําคัญการออกแบบระบบการเลือกตั้งเพียงประการเดียวไมสามารถปองกัน
การซื้อสทิธขิายเสยีงซึ่งเปนปญหาสาํคญัของการเลอืกตั้งได แตจะตองอาศยัการปฏิรปูกลไกการเลือกตั้ง
ทัง้ระบบ ไมวาจะเปนองคกรจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง นักการเมือง ตลอดจนประชาชนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนชองทางในการสะทอนเจตจํานงของประชาชนอยางแทจริง
และทําใหปญหาความขัดแยงในสังคมเขาสูกลไกของสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในการรวมกัน
แกไขปญหาอยางสันติตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําพาประเทศสูความ
ปรองดองสมานฉันทและสรางความสงบสุขใหกับประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป 
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จุลนิติ๑๒๒

“...ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตอง

ทอผาใสเอง. อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง

พอสมควร บางส่ิงบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการกข็ายได แตขายในที่ไมหางไกล

เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก. อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย. 

จริง อาจจะลาสมัยคนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน

 เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา 

แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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แนวทางการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายหลายฉบับ
โดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

ความนํา 
 เม่ือรางพระราชบญัญัตไิดผานการพจิารณาของฝายนิตบิญัญตัแิละประกาศใชเปนกฎหมายแลว 
ในเวลาตอมาอาจเกดิความจาํเปนท่ีจะตองมีการแกไขเพิ่มเตมิเน้ือหาสาระของกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช
อยูน้ัน ซึ่งการแกไขเพิ่มเตมิน้ันโดยหลกัการแลวตองจดัทําเปนพระราชบญัญัตใินรปูแบบของพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเตมิ เพื่อจดัทําบทบัญญัตใินลกัษณะท่ีเปนการแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ที่ใชบังคับนั้น๑1

 ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบางหลักการนั้นก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไข
กฎหมายหลายฉบับทีม่หีลกัการทํานองเดียวกันหรือจําเปนตองแกไขใหสอดคลองไปพรอม ๆ กัน 
ซึ่งปญหาทีม่ักจะเกิดขึ้นก็คือ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแยกเปนรายฉบับ เมือ่ไดมีการเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภาแลว หากไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการจํานวนหลายคณะเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย
ของแตละฉบับในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา ก็อาจ
สงผลกระทบตอการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของกฎหมายที่แตกตางกันทัง้ทีเ่ปนเรื่องทีม่ีหลักการ
ทํานองเดียวกนั รวมถงึยังสงผลทําใหระยะเวลาการพจิารณากฎหมายยาวนานมากข้ึนดวย จึงมีประเดน็
ขอกฎหมายที่นาสนใจวา ในการปรับปรุงกฎหมายเหลานั้น จะสามารถจัดทําเปนกฎหมายกลางขึ้น
ฉบับหนึ่งและกําหนดใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูในกฎหมายกลาง
ฉบับเดียวกันทั้งหมด แทนการที่จะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายในแตละฉบับหรือ
เปนรายฉบับไดหรือไม เพียงใด
 โดยประเด็นขอกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพเิศษ (ประกอบดวย 
ประธานกรรมการกฤษฎกีาทุกคณะ) ไดเคยใหความเห็นตามที่ปรากฏในบนัทกึสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เร่ือง การวางแบบกฎหมาย (การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญตัิ
ฉบบัเดียว) (เร่ืองเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๔๘) ซ่ึงเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาไดจัดใหมกีารประชมุเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในลักษณะดังกลาว สรุปความไดดังนี้

๑คูมือแบบการยกรางกฎหมาย Legislative Drafting Manual, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๑, หนา ๓๗๗.
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แนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

จุลนิติ

 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว จะสามารถ
กระทําไดหรือไม
 คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ มีความเห็นวา โดยปกติแนวทางการตราพระราชบัญญัติ
ของประเทศไทยท่ีผานมา จะแยกแกไขเพิม่เตมิกฎหมายเปนรายฉบับ ไมวาจะมหีลกัการไปเก่ียวของ
กบัการแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัใิดก็ตาม กแ็กไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตันิัน้ ๆ  ทกุฉบบัแยกกนั หรอื
มฉิะนัน้กย็กเลกิพระราชบญัญตัฉิบบักอน ๆ  ทกุฉบบั แลวรางขึน้มาใหม โดยการรางกฎหมายตามแนวทาง
เชนนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการใชกฎหมายและอางอิงกฎหมาย ซึ่งผูใชกฎหมายจะไดทราบวา
พระราชบัญญตัแิตละฉบับมเีนือ้ความในการแกไขเพ่ิมเตมิครัง้สดุทายอยางใดโดยตัวพระราชบัญญตัิ
นั้นเอง มิฉะนั้น เมื่อระยะเวลาผานไปผูใชกฎหมายในระยะหลังอาจไมทราบวาบทกฎหมายใดไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมหรือถกูยกเลิกแลว เพราะเหตุทีก่ารแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญตันิัน้ไดกระทํา
อยูในกฎหมายอื่น นอกจากน้ี ยังอาจมีปญหาในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เพราะจะตอง
พิจารณาวาจะรับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือไม ซึ่งหากรางพระราชบัญญัติใด
มีหลักการใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ หลายฉบับรวมอยูในรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 
หากรัฐสภาจะไมเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับซึ่งปรากฏอยู ในหลักการ
ของรางพระราชบัญญัตินั้นก็จะเปนปญหาในการพิจารณา  
 อยางไรก็ตาม แมวาปญหาในการแกไขกฎหมายหลายฉบับอยูในกฎหมายฉบับเดียวจะเปนปญหา
ที่เกี่ยวกับความยุงยากในการดําเนินการและการใชกฎหมาย แตก็มิไดมีขอขัดของในทางกฎหมายวา
จะดําเนินการตรากฎหมายฉบับเดียวโดยใหมีการแกไขกฎหมายอื่นมิไดแตอยางใด เพราะเมื่อ
กฎหมายทีต่ราขึน้มผีลบงัคบัในฐานะเปนพระราชบญัญตัดิวยกนัหรอืโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิ 
จงึสามารถใชแทนทีเ่นือ้ความเดมิทีเ่ปนพระราชบญัญตัอิืน่ได และไดเคยมกีารดาํเนนิการอยูบางแลว
ในกฎหมายไทย ตัวอยางเชน
 (๑) การแกไขถอยคาํ เชน รฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิวาดวยนามประเทศ พทุธศกัราช ๒๔๘๒ 
“มาตรา ๓ นามประเทศน้ีใหเรยีกวา ประเทศไทย และบทแหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายอืน่ใด ซึง่ใชคาํวา 
สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน” เปนตน
 (๒) การยกเลิกกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กบักาลปจจบุนั พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ยกเลกิพระราชบัญญตั ิจาํนวน ๔๗ ฉบบั โดยบญัชทีายพระราชบญัญตัฯิ 
เปนตน๒2

 รวมทั้งมีการดําเนินการอยูในกฎหมายตางประเทศ ตัวอยางเชน กลุมประเทศคอมมอนลอว 
(Common Law) ซึ่งไดมีการแกไขกฎหมาย ๓ วิธีการ กลาวคือ
 (๑) ตรากฎหมายฉบับใหมแทนที่กฎหมายเดิมโดยตรง ซึ่งตรงกับวิธีการของประเทศไทย
 (๒) ตรากฎหมายในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ แตใหมผีลเปนการปรบัปรงุแกไขกฎหมายฉบบัอืน่

๒นอกจากนี้โปรดดู พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใชบังคับในภาวะคับขัน พทุธศักราช ๒๔๘๙ พระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ใหศาลพลเรือนเปนศาลทหาร
ในเวลาไมปกตแิละทีใ่หศาลทหารพจิารณาคดซีึง่เกีย่วกบัความผดิอนัเปนคอมมวินสิต พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบญัญัตยิกเลกิกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘.
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ทีอ่าจเกี่ยวของกับกฎหมายใหมนั้นดวย แตนักกฎหมายเห็นวาแมสะดวกตอผูรางกฎหมาย แตก็
กอใหเกิดความยุงยากในการใชกฎหมาย เพราะผูใชกฎหมายอาจไมทราบวากฎหมายใดบางที่แกไข
กฎหมายนี้
 (๓) ตรากฎหมายฉบับเดียวเพื่อปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือบทบัญญัติกฎหมาย
หลายฉบบั จะมบีทบญัญัตส้ัิน ๆ  วาใหแกไขหรอืยกเลกิกฎหมายตามที่กําหนดในบญัชทีายแหงพระราชบญัญตัิ 
(Schedule) ซึ่งในบญัชทีายดงักลาวน้ี จะแยกกันระหวางบญัชทีายที่มีผลเปนการยกเลกิพระราชบญัญตัิ
อืน่ทั้งฉบับหรือเฉพาะบางมาตรา กับบัญชีทายที่มีผลเปนการแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอื่น 
โดยบัญชีทายที่มีผลเปนการยกเลิกพระราชบญัญตัอ่ืินท้ังฉบบัหรอืเฉพาะบางมาตราจะระบุวาใหยกเลกิ
พระราชบัญญัติที่ปรากฏในบัญชีทายนี้
 ซ่ึงเปนตัวอยางที่แสดงถึงการดาํเนนิการในลกัษณะดงักลาวสามารถกระทาํได โดยหากรฐัสภา
เห็นชอบกับการเสนอกฎหมายในลักษณะนี้ก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายและเปนรูปแบบที่ใช
ในการอางอิงตอไปได

 ขอพิจารณาตอมา การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 
ควรมีขอบเขตในการดําเนินการอยางไร
 สําหรบัขอพจิารณาดงักลาว คณะกรรมการกฤษฎกีา คณะพเิศษ มีความเหน็วา โดยท่ีการแกไข
กฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวนั้นมีขอจํากัดในการใชบังคับและในการพิจารณาของรัฐสภา
ดังกลาวขางตน การดําเนินการในรูปแบบการแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรมี
ขอบเขตในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 (๑) การแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรดําเนินการเมื่อการแกไข
กฎหมายที ่เกี ่ยวของทั ้งหมดมีหลักการรวมกันเปนหลักการเดียว ซึ ่งจะมีผลทําใหการแกไข
บทบัญญัติตาง ๆ เปนไปโดยอยูในแนวทางเดียวกันหรือมีขอความในลักษณะเดียวกันไดทั้งหมดแมจะ
เปนการแกไขกฎหมายหลายฉบับ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐสภาเห็นชอบและประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว หรือการจัดทํา
รางพระราชบัญญัติเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ทีไ่มสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
โดยบทบัญญัติทั้งหมดที่มีการแกไขเพิ่มเติมจะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ที่มี
ขอความไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ทําใหเนื้อหาสาระของการแกไขเพิ่มเติมจึงเปนอยางเดียวกัน เชน 
การแกไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัเิกี่ยวกับการคนโดยไมตองมหีมายคนจากศาล ซึ่งควรจะกําหนดหลกัเกณฑ
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แนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

จุลนิติ

เชนเดียวกันในกฎหมายทุกฉบับ กรณีดังกลาวก็สามารถกําหนดเปนหลักการอยูในกฎหมายฉบับเดียว
และใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ใหมีขอความเปนทํานองเดียวกันทั้งหมดได
 สาํหรบัการแกไขกฎหมายบางเรือ่งทีม่ขีอแตกตางกนัในรายละเอยีดของเนือ้หาในบทบญัญตัิ 
แมวาหลักการที่เปนวัตถุประสงคหลักจะเปนอยางเดียวกัน เชน การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ซึ่งมีความจําเปนตองบัญญัติรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของทองถิ่นในกฎหมายแตละฉบับแตกตางกันตามหลักการและเนื้อหา
ทีก่าํหนดไวเปนการเฉพาะของกฎหมายแตละฉบบันัน้ กรณเีชนนีก้ไ็มอาจแกไขเพิม่เติมกฎหมายทกุฉบบั
รวมอยูในกฎหมายฉบับเดยีวกนัได เพราะอาจตองมกีารแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของกฎหมายในรายละเอียด
ที่แตกตางกัน และมีความจําเปนตองพิจารณาเปนรายฉบับวาการแกไขนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
ของกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นเพียงใดหรือไม
 (๒) การตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น 
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของกฎหมายที่เปนกฎหมายกลางที่รวมการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ มิใชเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับหน่ึงแลวใหมีบทบัญญัติ
เปนการแกไขกฎหมายอื่นๆ ดวย 
 สวนรปูแบบของรางพระราชบญัญตันิัน้ เหน็วา ควรกระทาํดวยความจาํเปนและไมใชทกุกรณีไป 
ประกอบกบัหากจะมกีารเสนอรางในลกัษณะน้ีขึน้มาแลว กจ็ะมปีญหาใหพจิารณาแบบการรางกฎหมาย
ตัง้แตการต้ังช่ือรางพระราชบญัญตัทิีเ่หมาะสม การเขยีนหลกัการ การเขยีนคาํปรารภ การลาํดับมาตรา
และเรยีบเรยีงเนือ้หา การกาํหนดรัฐมนตรผีูรกัษาการ การอางองิกฎหมาย และการแกไขเพิม่เตมิในภายหลงั 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงยังไมกําหนดแบบไวเปนการท่ัวไป แตหากมีรางกฎหมายแลว 
ก็จะพิจารณากําหนดแบบเปนรายกรณีตอไป
 อยางไรกต็าม เนือ่งจากในกระบวนการตรากฎหมาย ฝายนิตบิญัญตัจิะเปนผูมอีาํนาจตรากฎหมาย 
ดังนั้น การวางแบบของพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติจะควรมีรูปแบบเปนอยางไร รวมทั้ง
การยอมรับใหมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวหรือไมยอมอยูในอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติที่เปนผูกําหนดดวย ดังนั้น ขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ จึงเปนเพียง
ความเห็นเบ้ืองตนทีเ่สนอตอคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแนวทางการดําเนินการในการตรากฎหมายลักษณะ
ดังกลาว และโดยที่ร างกฎหมายจะเกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและอางอิง
พระราชบัญญัติอื่นอีกหลายฉบับ ฉะนั้น เพื่อใหผูที่เก่ียวของกับการเสนอกฎหมายและผูใชกฎหมาย
เหน็ภาพรวมของหลักการและขอบเขตของการเสนอแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองกฎหมายในลกัษณะนี้ 
ในการเสนอรางพระราชบญัญตัจิงึควรจดัทาํ “บนัทึกประกอบรางกฎหมาย” แนบไปกับรางพระราชบัญญตัฯิ 
ดวยทุกข้ันตอน และจัดพิมพควบคูไปกับการประกาศใชเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือผูใช
กฎหมายจะไดทราบหลกัการ ความเปนมา และบทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีถกูแกไขเพิม่เติม ทาํนองเดียวกับ
แนวทางการเสนอรางกฎหมายของตางประเทศซ่ึงกไ็ดจดัทาํบนัทกึ (Explanatory Note หรือ Exposé 
des motif) อกีสวนหนึง่ตางหากจากตวัรางกฎหมาย ซึง่เอกสารดงักลาวจะระบเุหตผุลของการเสนอกฎหมาย
ตอฝายนิติบัญญัติ รวมทั้งเจตนารมณของกฎหมาย กลไกกฎหมายที่ตองการ และอธิบายแตละมาตรา
อยางสั้น ๆ
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บทสรุป
 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ดังกลาว นั้น ยอมเห็นไดวา การจะแกไข
เพิ่มเตมิกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญติัฉบบัเดียว สามารถที่จะกระทาํไดเพราะเมื่อกฎหมาย
ทีต่ราขึ้นมีผลบังคับในฐานะเปนพระราชบัญญัติดวยกันหรือโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัต ิ
จงึสามารถใชแทนที่เน้ือความเดมิท่ีเปนพระราชบญัญตัอิื่นได แตกค็วรที่จะดาํเนนิการเฉพาะกรณกีารแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของท้ังหมดนั้นมีหลักการรวมกันเปนหลกัการเดยีวเทาน้ัน อาทิ การจัดทํารางพระราชบญัญตัิ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายตาง ๆ  ท่ีไมสอดคลองกับรฐัธรรมนูญ เชน การแกไขบทบญัญตัิ
ทีเ่กี่ยวกับขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาํเนนิการของนติบิคุคล ตองรบัโทษตามที่บัญญตัไิวสาํหรบัความผดินั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวา
มีการกระทาํหรอืมีเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนั้น๓3ซึ่งเปนบทบญัญตัิ
ที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง๔4เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เปนตน แตสําหรับ
การแกไขกฎหมายบางเร่ืองที่มีความแตกตางกนัในเรื่องรายละเอยีดของเนื้อหาในบทบญัญตั ิแมวาหลกัการ
ท่ีเปนวัตถปุระสงคหลกัจะเปนอยางเดยีวกนั กรณเีชนนี้กไ็มอาจแกไขกฎหมายทกุฉบับรวมอยูในกฎหมาย
ฉบับเดยีวกนัได นอกจากนี้ การตรากฎหมายเพื่อแกไขกฎหมายหลายฉบบัในกฎหมายฉบบัเดยีวกนันั้น
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพ่ือแสดงใหเหน็ลกัษณะของกฎหมายท่ีเปนกฎหมายกลางท่ีรวมการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับ มิใชเปนการแกไขกฎหมายฉบับหนึ่งแลวใหมีบทบัญญัติเปนการแกไขกฎหมายอื่น ๆ ดวย

 ในสวนแบบของกฎหมายในการแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญตัเิดยีวนั้น 
อาจพิจารณาไดจากแบบการตรากฎหมายฉบับเดยีวเพื่อปรบัปรงุแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิกฎหมายหรอื
บทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับของกลุมประเทศคอมมอนลอว (Common Law) กลาวคือ นอกจาก
ชื่อพระราชบญัญัตแิละกาํหนดวนัใชบงัคบัแลว จะมีเพยีงบทบญัญตัสิั้น ๆ  วาใหแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิ
บทบัญญัติของกฎหมายตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัติ ซึ่งในบัญชีทายดังกลาวนี้จะระบุชื่อ
พระราชบัญญัติอืน่ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมและรายการที่จะแกไขเพิ่มเติมเรียงตามลําดับตัวอักษรดวย 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมมีปญหาตอการบังคับใชกฎหมายในอนาคต 

๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม .

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”.
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“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น. ตองสรางพื้นฐานคือ 

ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใช

อุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ

ไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป

หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว

 โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอง

กันดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยาก

ลมเหลวไดในท่ีสุด ดังเห็นไดท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรงอยูในเวลานี้...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

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

   ๑ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  “ขอ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํากัดการใชสิทธินี ้จะกระทํามิไดนอกจากจะกําหนดโดย
กฎหมายและเพียงเทาทีจํ่าเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ประโยชนแหงความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”.

บทวิเคราะหพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทนํา
 การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปน

หลักสากลที่ไดรับการรับรองโดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ภายใตขอจํากัดที่รัฐสามารถ
ตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย 
ความสงบเรยีบรอย การสาธารณสุข หรอืศลีธรรมของประชาชนหรอืการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคลอ่ืน๑ ท้ังน้ี เน่ืองจากการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีชุมนุมสาธารณะท่ีมีผูชุมนุมจํานวนมาก
และมีการชุมนุมตอเนือ่งนัน้ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไป เชน กีดขวาง
เสนทางสัญจร กอใหเกดิมลภาวะทางเสยีง หรอืขยะมลูฝอย และยงัมคีวามเสี่ยงที่จะกอใหเกดิความไมสงบ
เรียบรอยขึ้นในสังคมไดตลอดระยะเวลาของการชุมนุม ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมี
การควบคุมการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ลงนามและไดใหสัตยาบันกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เชน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส จึงไดตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะขึ้นใชบังคับเปนการเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการใชเสรีภาพ
ในการชมุนุมสาธารณะท่ีชดัเจน กาํหนดบทบาทหนาท่ีของผูจัดการชมุนุม ผูชมุนุม และหนวยงานภาครฐั
ที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุม 

 สําหรับประเทศไทยของเรานั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้ึนเปนครัง้แรกเพือ่กาํหนดหลักเกณฑในการชมุนุมสาธารณะใหชดัเจนและสอดคลองกบักตกิาระหวาง

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

   ๒ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
  ๓ปกรณ  นิลประพันธ. การตรากฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ The legislation on Public Assemblage. วารสาร 
AULJ Vol.๓ December, ๒๐๑๒ หนา ๓ – ๕.

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีประเทศไทยเปนภาคี๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๓ ก หนา ๑๙ เมือ่วนัองัคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักสากล
เกีย่วกับการชมุนมุสาธารณะ รวมทัง้สาระสําคญัและขอควรพิจารณาเก่ียวกบัพระราชบัญญตักิารชมุนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง 
“บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังนี้

๑.  หลักสากลเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
      ความเปนมา๓ 
      การชุมนุมหรือการเดินขบวนในท่ีสาธารณะเพ่ือเรียกรองหรือแสดงออกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ัน

เกิดขึ้นมาชานานแลวในสังคมตะวันตก โดยเร่ิมตนมาจากการแสดงออกซ่ึงความเช่ือถือหรือศรัทธาใน
ศาสนาในสมัยจกัรพรรดิคอนสแตนตินแหงจกัรวรรดิโรมัน ตอมาการชุมนมุและเดินขบวนในท่ีสาธารณะ
ไดกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต จากน้ันจึงครอบคลุมไปถึงการ
ชมุนมุในทีส่าธารณะเพือ่เรยีกรองหรอืแสดงออกในเรือ่งอืน่ ๆ  ดวย ในทางกฎหมายการชมุนมุสาธารณะ
ไดกลายมาเปนสิทธิตามกฎหมายโดยพัฒนามาจาก “สิทธิรองทุกข” เมื่อพระเจาจอหนทรงยอมรับ
กฎมหาบัตร (Magna Carta) ตามกฎมหาบัตรน้ันไดกําหนดใหผูแทนราษฎรมีสิทธิที่จะรองทุกขตอ
พระมหากษัตริยเพ่ือใหแกไขทุกขใหแกตนได การใชสิทธิรองทุกขในระยะเร่ิมตนน้ีเปนกรณีท่ีผูแทนราษฎร
รองทุกขตอพระมหากษัตริยโดยตรง ตอมาเม่ือระบบรัฐสภาเขมแข็งและมีผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนและฝายบริหารเปนผูใชอาํนาจในนามของพระมหากษัตรยิ สทิธริองทกุขไดพฒันามาเปน
สทิธขิองประชาชนทีจ่ะรองทกุขตอฝายบรหิารเพือ่แกไขทกุขใหแกตนแทน และมรีปูแบบทีห่ลากหลายขึน้
จากการยื่นหนังสือรองเรียนพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเรียกรอง ณ ที่ทําการของฝายบริหารหรือ
ฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ การชุมนุมสาธารณะไมวาจะเปนการชุมนุมที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือไม
ลวนมลีกัษณะเฉพาะ คอื ๑) การชุมนมุสาธารณะยอมมผีลกระทบตอประชาชนทีม่ไิดเขารวมการชมุนุม
อยางหลีกเล่ียงไมได ดงันัน้ ผูชมุนมุจงึมหีนาทีโ่ดยปริยายท่ีจะตองชุมนุมในลักษณะท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
ตอผูอืน่นอยทีส่ดุ และ ๒) การชุมนมุสาธารณะยอมมคีวามเส่ียงท่ีจะเกิดความไมสงบเรียบรอยขึน้ไดเสมอ
เพราะเปนการรวมตวักนัของผูชมุนมุจาํนวนมากและมกีารชมุนุมตอเนือ่ง ซึง่แตละคนยอมมคีวามตองการ
ที่ไมเหมือนกัน มีอารมณแตกตางกัน มีความสามารถในการอดทนตอความกดดันตางกัน ปจจัยเหลานี้
อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือนําไปสูการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนขึ้นไดทั้งสิ้น 
จึงเปนท่ียอมรับกันเปนสากลวาการชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต เม่ือการชุมนุมสาธารณะสงผลกระทบ



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๓๑จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ตอประชาชนทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ขึน้ตลอดระยะเวลาทีม่กีารชุมนมุ หลายประเทศจึงตรากฎหมายเพือ่ควบคุมการชุมนุมในทีส่าธารณะ
ขึ้นใชบังคับ

      กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในตางประเทศ๔ 
      ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการชมุนมุสาธารณะ แตสทิธิ

ในการชุมนุมสาธารณะ๕   ในสหรัฐอเมริกาไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญต้ังแตรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๑ ค.ศ. ๑๗๙๑ ตอมารัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ ค.ศ. ๑๘๖๘ ไดกําหนดหามมิให
แตละรัฐตรากฎหมายหรือกระทําการใดที่มีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกัน 
นอกจากนี ้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมยังเปนไปตามคําพิพากษาของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ในคดตีาง ๆ  เชน ในคด ีUnited States v Cruikshank ศาลมคีาํพพิากษาเปนบรรทดัฐานไววาการชมุนมุ
สาธารณะโดยสงบเพื่อเรยีกรองใหสภาคองเกรสหรอืรฐับาลดาํเนินการใด ๆ  เพื่อแกไขเยยีวยาทกุขใหแก
ตนน้ัน เปนสิทธิของประชาชนที่สหรฐัอเมรกิาตองใหการคุมครองและรบัประกันขอบเขต อยางไรกต็าม 
ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก เกี่ยวพันกับความสงบเรียบรอยในสังคม 
และอาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูทีไ่มไดเขารวมการชุมนุมสาธารณะดวย 
จึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากลวาสิทธิในการชุมนุมสาธารณะนั้นมิใชสิทธิเด็ดขาดหากแตเปนสิทธิที่
สามารถถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตามคําพิพากษาของศาลในคดี United States 
v Cruikshank ดังกลาวยืนยันวา การจํากัดสิทธิในการชุมนุมสาธารณะสามารถทําได แตตองทําโดย
บทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น

  ๔ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ. ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๑๔ - ๔ เมษายน ๒๕๔๙.
  ๕การชุมนุมจะถือวาเปนสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในทางวิชาการยังมีขอโตแยงอยู ซึ่งในประเทศอังกฤษและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยถือวาการชุมนุมเปนเสรีภาพ แตในสหรัฐอเมริกาการชุมนุมถือวาเปนสิทธิ.

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

      นอกจากนี้ ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวจะถือเปนหลักวาการชุมนุม
สาธารณะท่ีมเีจตนาเพ่ือกอใหเกดิความไมสงบเรยีบรอยเปนการกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมาย และการ
ชุมนุมสาธารณะในสถานท่ีสวนบุคคลไมผิดกฎหมาย เวนแตจะมีผลเปนการรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุข
ของผูอื่น สวนการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะหากเปนถนนสาธารณะ อาจเปนการละเมิดเนื่องจาก
เปนการบุกรุกสถานท่ีของผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาถนนสาธารณะน้ัน และอาจเปนการรบกวน
ความเปนอยูโดยปกติสขุของผูอืน่ดวย และหลายประเทศไดตรากฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และ ๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการชมุนมุสาธารณะใหกระทบตอประชาชนท่ีมไิดเขารวมกบัการชมุนุมหรอืมไิดเหน็ดวยกบัการชุมนมุ
นอยที่สุด เชน Public Order Act ๑๙๘๖  ของประเทศอังกฤษ หรือ décrét loi ๒๓ - ๑๐ - ๑๙๓๕ 
ของฝรั่งเศส Public Assembly Act ๑๙๘๕ ของฟลิปปนส Peaceful Assembly Act ๑๙๙๒ ของ
รัฐควีนสแลนดของออสเตรเลีย Public Assembly Act ๑๙๙๗ ของเอสโทเนีย เปนตน ทั้งนี้ กฎหมาย
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศตาง ๆ ดังกลาวมีกรอบและขอบเขตในการชุมนุมสาธารณะ
ดังนี้ ตองเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและไมมีวัตถุประสงคที่ฝาฝนกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมตองแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนากอน ๓ - ๗ วัน ผูชุมนุมตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝน
กฎหมายหรือลวงละเมิดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เจาหนาทีส่ามารถกําหนดเงือ่นไขในการชุมนมุได
หากเชื่อไดวาการชุมนุมนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความไมสงบเรียบรอย และ
เจาหนาทีม่อีาํนาจหามหรอืจาํกดัการชมุนุมทีเ่ปนการบกุรกุทรพัยสนิของผูอืน่หรอืทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสราง
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร โบราณคดี วิทยาศาสตร และสถาปตยกรรม

๒.  กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย
       กฎหมายท่ีเกีย่วของกับการชุมนุมในประเทศไทยน้ันมเีปนจาํนวนมากท้ังกฎหมายทีร่บัรอง

และสงเสรมิการใชเสรภีาพในการชมุนมุ ซึง่ปรากฏอยูในบทบญัญตัริฐัธรรมนญูโดยอาจบญัญตัเิสรภีาพ
ในการชุมนุมสาธารณะไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนตน
หรอืบญัญตัถิงึเสรภีาพในการชุมนมุสาธารณะไวในสวนหนึง่ของบทบัญญตัใินเรือ่งสทิธแิละเสรีภาพ เชน 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๗๕ แกไขเพิม่เติม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ เปนตน กฎหมายท่ีจาํกดัเสรีภาพในการชุมนมุ ไดแก พระราช
บญัญตักิฎอยัการศึก พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 
๒๕๔๘ กฎหมายท้ังสองฉบับนี้สอดคลองกับขอยกเวนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังเปนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีถูกนํามาใชในการบริหาร
จัดการการชุมนุม และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคกับการชุมนุม เปนกฎหมายท่ีถูกนํามาใชในการต้ังขอกลาวหา
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กับผูชุมนุม เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน

       สําหรับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
       พระราชบัญญัติฉบับน้ีถือเปนกฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนเปนการเฉพาะเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ

การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี โดยมีสาระสําคัญ คือ

       ๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายนี้ไมใชบงัคบัแกการชมุนมุสาธารณะ ดงัตอไปนี ้
การชุมนุมเนือ่งในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริม
การทองเท่ียว หรอืกจิกรรมอ่ืนเพื่อประโยชนทางการคาปกต ิการชมุนมุภายในสถานศกึษา การชมุนุมหรอื
การประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

       ๒) บทนิยามที่สําคัญ
          “การชมุนุมสาธารณะ” หมายความวา การชมุนุมของบคุคลในท่ีสาธารณะเพือ่เรยีกรอง 

สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกตอประชาชนท่ัวไป และบุคคลอ่ืน
สามารถรวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม

          “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของแผนดินที่ใช
เพื่อสาธารณะประโยชนหรอืสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันหรอืท่ีหนวยงานของรฐัมไิดเปนเจาของแตเปน
ผูครอบครองหรอืใชประโยชน บรรดาซึ่งประชาชนมคีวามชอบธรรมท่ีจะเขาไปได รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

          “ผูจดัการชุมนมุ” หมายความวา ผูจดัใหมกีารชมุนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถงึ
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือนัดใหผูอื่นมารวมการชุมนุมสาธารณะ
โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น

          “ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวา
จะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม

          “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล 
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นของรัฐ

          “ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่รับแจงการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

      ๓) รฐัมนตรผีูรกัษาการ ใหนายกรฐัมนตรเีปนผูรกัษาการตามกฎหมายนี ้และใหมอีาํนาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

      ๔) บททั่วไป
          ๔.๑) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการ

ใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
          ๔.๒) กําหนดสถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ 
          ๔.๓) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน

 หรือการใชบริการสถานที่ตามที่กฎหมายกําหนด
          ๔.๔) กาํหนดใหหนวยงานของรฐัอาจจดัใหมสีถานทีเ่พือ่ใชสาํหรบัการชมุนุมสาธารณะ
      ๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ 
          ๕.๑) กําหนดใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา 

และสถานที่ชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
          ๕.๒) กาํหนดหลักเกณฑใหผูรบัแจงมคีาํสัง่หามชมุนุม การอทุธรณและพจิารณาวนิจิฉยั

อุทธรณ
          ๕.๓) กาํหนดหลักเกณฑการขอผอนผนักรณไีมสามารถแจงการชมุนุมไดภายในกาํหนด

เวลากอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
          ๕.๔) กําหนดใหผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผันเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
          ๕.๕) กําหนดกรณีที่ถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
      ๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม 
          ๖.๑) กําหนดหนาที่ของผูจัดการชุมนุม 
          ๖.๒) กําหนดหนาที่ของผูชุมนุม 
          ๖.๓) กาํหนดใหผูชมุนมุจะเดนิขบวนหรอืเคลือ่นยายการชมุนุมไดตอเมือ่ไดแจงลวงหนา

ตอหัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นเปนการลวงหนา
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          ๖.๔) กาํหนดใหผูชมุนุมตองเลกิการชมุนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผูจัดการชมุนมุ
ไดแจงไวตอผูรับแจง และหากประสงคจะใหมีการชุมนุมตอไปใหแจงขอขยายระยะเวลาตอผูรับแจง
ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว

      ๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนมุสาธารณะ
          ๗.๑) กาํหนดเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะ และอํานาจหนาท่ีของเจาพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
          ๗.๒) กาํหนดใหสาํนักงานตาํรวจแหงชาตแิละหนวยงานประชาสมัพนัธของรฐัจดัหรอื

ประสานใหมีการประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
          ๗.๓) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนินการในกรณีมีการชุมนุม

สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย ฝาฝนกฎหมาย หรือไมปฏิบัติที่กฎหมายกําหนด
          ๗.๔) กําหนดใหศาลพิจารณาคําขอใหมีคําสั ่งใหผู ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ

เปนการเรงดวน และใหคําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด 
          ๗.๕) กําหนดหลักเกณฑการประกาศพื้นทีค่วบคุม และกําหนดผูรับผิดชอบควบคุม

สถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล 
          ๗.๖) กําหนดอํานาจของผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุม

สถานการณดาํเนนิการใหมีการเลกิการชมุนุมสาธารณะ หากยงัคงมผีูชมุนุมอยูในพืน้ท่ีควบคมุหรือเขาไป
ในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

          ๗.๗) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจสั ่งใหผู ชุมนุมยุติ
การกระทําใด ๆ  ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปนอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่น
จนเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง 

          ๗.๘) กาํหนดใหเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะ ผูควบคมุสถานการณ ผูซึ่งไดรบั
มอบหมายจากผูควบคมุสถานการณ หรอืผูซึ่งปฏิบตัหินาท่ีตามคาํสั่งของบคุคลดงักลาวเปนเจาพนกังาน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๓๖ จุลนิติ

บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความอาญา

      ๘) บทกําหนดโทษ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีตองรับโทษตามที่
กฎหมายไดกําหนดไว

๓. บทวเิคราะหพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
      จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณสําคัญเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ

การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนเพ่ือใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจน
สขุอนามยัของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชทีส่าธารณะ และไมกระทบกระเทอืนสทิธิ
และเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง รวมทัง้หลกัสากลท่ีวาการชุมนมุสาธารณะตองมขีอบเขต สามารถถูก
จํากัดไดภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และผูชุมนุมมีหนาที่โดยปริยายที่จะตองชุมนุมในลักษณะที่
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอื่นนอยที่สุด อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ยังมีขอควรพิจารณาในประเด็น
ที่สําคัญ ดังนี้

      ๑) สถานทีต่องหามชมุนมุสาธารณะ ตามมาตรา ๗ ของพระราชบญัญตันิีห้ามมใิหชมุนมุ
สาธารณะบริเวณสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแต
สมเด็จเจาฟาขึน้ไป หรอืผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองค หรอืสถานทีพ่าํนักของพระราชอาคนัตกุะ รวมถึง
ภายในพืน้ทีข่องรฐัสภา ทาํเนียบรฐับาล และศาล นอกจากน้ี ในกรณีทีม่คีวามจําเปนเพ่ือประโยชนแหง
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามมิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบ
รฐับาล และศาลได โดยใหคาํนงึถงึจาํนวนของผูเขารวมชุมนมุและพฤติการณในการชุมนมุประกอบดวย 
หากพิจารณาการหามชุมนุมสาธารณะภายในพ้ืนที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลดังกลาวแลว
จะเห็นไดวาสถานท่ีดังกลาวเปนสถานท่ีซึ่งปกติผูชุมนุมไปชุมนุมเพ่ือเรียกรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อยูแลว เนื่องจากเปนที่อยูของหัวหนาฝายบริหารหรือรัฐบาลท่ีมีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหา
ความเดอืดรอนของผูชมุนมุ ดงันัน้ การหามชมุนุมในพืน้ทีด่งักลาวจงึอาจไมสอดคลองกบัความเปนจรงิได

      ๒) การแจงการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตินี้กําหนดให
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชมุนุมตอผูรับแจงกอน
เริม่การชุมนมุไมนอยกวา ๒๔ ชัว่โมง ทัง้นี ้ตามวิธกีารท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนดซ่ึงตองเปนวธิทีีส่ะดวก
แกผูแจงและตองแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย โดยผูฝาฝนไมแจงการชุมนมุสาธารณะภายใน
ระยะเวลาและวิธกีารทีก่าํหนดนัน้ ตองรบัโทษปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากพจิารณาบทบญัญตัดิงักลาว
แลวจะเห็นไดวามีจุดมุงหมายเพ่ือใหเจาหนาที่ไดรับทราบเขาไปดูแลการชุมนุมมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในท่ีชุมนุม และเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลอ่ืนในการใชท่ีสาธารณะไมใหไดรับผลกระทบ
จนเกินสมควรแกเหตุ อยางไรก็ดี การกําหนดวิธีการแจงการชุมนุมสาธารณะจะตองไมมีรายละเอียด
ที่มากเกินไปจนอาจเปนภาระแกผูใชเสรีภาพในการชุมนุมได



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๓๗จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     ๓) หนาที่ของผูจัดการชมุนมุและผูชมุนมุ ตามมาตรา ๑๕ ถงึมาตรา ๑๘ ของพระราชบญัญตัน้ีิ
ไดกําหนดหนาทีข่องผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมไวหลายประการพรอมกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝน
เอาไว เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยและเปนการแสดงใหเห็นวาการใช
เสรีภาพในการชุมนุมจะตองไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น เชน ผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ดูแล
และรบัผดิชอบการชมุนมุสาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดแูลและรบัผดิชอบการชุมนมุ
สาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ และผูชุมนุมมีหนาทีไ่มกอ
ใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอืน่ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ เปนตน มีขอสังเกตวาการกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวจะตอง
ไมมากจนกลายเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูชุมนุม

๔. บทสรุป
      “การชุมนุมสาธารณะ” เพื่อเรยีกรองหรอืแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ันจะตองเปนการ

ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมและผูชุมนุมจะตองเคารพและไมลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่โดยเฉพาะประชาชน
โดยทั่วไปท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกบัการชมุนมุนั้น ๆ   นอกจากนี้ ภาครฐัจะตองสงเสรมิและใหความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกบัการใชสทิธิและเสรภีาพของประชาชน เพื่อใหการชมุนุมสาธารณะเปนไปตามหลกัสากลดงัเชน
การชุมนุมสาธารณะของประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยหรือเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ

      อนึ่ง สําหรับประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื ่องตาง ๆ ซึ่งจะตองออกตามความใน
พระราชบญัญติันี้ คอลัมน การปฏิรปูกฎหมาย : LAW REFORM จะขอนาํเสนอในวารสารจลุนติฉิบบัตอไป 
เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักเกณฑของการชุมนุมสาธารณะอยางครบถวน

creo
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คําคม

จุลนิติ๑๓๘

“...ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

creo
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

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

บทนํา
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนวามีผูโดยสารคนหนึ่งไดกระทําการ

โดยแกลงขมขูแอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศสายการบินหนึ่งของไทย 
ท่ีกาํลังจะทาํการบนิออกจากทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ไปยังจดุหมายปลายทาง
ทีส่นามบินหาดใหญ วามีระเบิดบรรจุอยูในกระเปาเดินทาง ขณะเครื่องบินจอดรอ
เตรียมขึ้นบินจนทําใหสายการบินดังกลาวตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย แตเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
ภายในกระเปาเดินทางแลวก็ไมพบระเบดิแตอยางใด แตการกระทาํของบคุคลดงักลาว
ก็ทําใหผูโดยสารที่อยูในอากาศยานระหวางการบินดังกลาว รวมทั้งบุคคลผูทราบขาว
ตื่นตกใจ ซึ่งเขาขายเปนความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหม
ทีก่ําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่องผูควบคุมอากาศยานไทยและเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวกับ
ความผดิในอากาศยาน และความผดิบางประการท่ีผูโดยสารไดกระทาํเก่ียวกับการเดนิ
อากาศและอากาศยาน รวมทัง้กําหนดเกี่ยวกับเจาหนาทีผู่รักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานในระหวางการบิน  

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ึงใครขอนําเสนอเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงความเปนมาและสภาพปญหาของ
การรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน รวมทัง้มาตรการตาง ๆ ในการ
รักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในสนามบิน ดังนี้

มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
ความปลอดภัยในอากาศยาน

creo
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มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

๑. ความเปนมาและสภาพปญหา 
 โดยท่ีปจจบุนัไดมกีารกระทําความผิดทางอาญาตอการเดินอากาศในหลาย

ลักษณะดวยกันและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชน การกอการราย การขูวางระเบิด
บนเครื่องบินหรืออากาศยาน การประพฤติตนไมเหมาะสมในอากาศยาน รวมทั้งใน
ทาอากาศยานหรือสนามบิน เปนตน เมื่อมีการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวขึ้น
จึงตองมีมาตรการตาง ๆ ในการที่จะปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกผูโดยสาร 
ผูควบคุมอากาศยาน เจาหนาที่ประจําอากาศยานในระหวางการบิน และทรัพยสิน
ในอากาศยานน้ัน รวมท้ังมาตรการในการลงโทษผูกระทําความผิดในอากาศยานน้ัน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการกระทําดังกลาวขึ้นอีก 

   ดวยเหตุดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่มี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. .... ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ซึ่งสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการใน
คราวประชุมสภานิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และไดพิจารณาในวาระที่สอง และวาระ
ทีส่าม ในคราวประชมุสภานติบิญัญตั ิครัง้ที๒่๖/๒๕๕๗ เมือ่วันศกุรที ่๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย และพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป กลาวคอื เริม่มผีลใชบงัคบัในวนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘
เปนตนมา

๒.  มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  พระราชบัญญัติว าด วยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสาร
ในอากาศยาน และอากาศยานที่อยูระหวางการบิน โดยกําหนดประเภทความผิดและ
บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ดังนี้



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๔๑

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ - มาตรา ๙  

   ๒พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ – มาตรา ๑๗

   ๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร และอากาศยาน๑

     (๑) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามคําสั่งของผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนาม
ผูควบคุมอากาศยาน ทีเ่ปนคําสั่งเพื่อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบรอยใน
อากาศยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

      ถาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่ง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกอากาศยานหรือแกบุคคลหรือทรัพยสินในอากาศยาน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

     (๒) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดกระทาํการหรอืมสีิ่ง
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

        (๒.๑) สูบบุหรี่ในหองนํ้าหรือทีอ่ืน่ใดที่มิใชสถานที่ทีจั่ดไว
ใหสูบบุหรี่เปนการเฉพาะ

        (๒.๒)  ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเวลาที่หามใช หรือ
       (๒.๓) มีสิ่งที่มีประกาศหามมิใหนําขึ้นไปในอากาศยาน

ไวในการครอบครอง 
        ถาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพือ่ใหเกิดการขัดของ

แกอุปกรณทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     (๓)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดทําใหเครื่องตรวจ
จับควันหรืออุปกรณอืน่ใดในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน
ไมทํางาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

  ๒.๒  การกระทําความผิดทางอาญาในประการที่นาจะเกิดอันตราย
ตอความปลอดภัยของผูโดยสารและอากาศยาน๒ 

     (๑)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดใชกาํลงัประทษุราย
ผูอ่ืน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๘๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจาํท้ังปรบั

     (๒)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดกระทาํการอยางหน่ึง
อยางใดดังตอไปนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๔๒

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

       (๒.๑) กระทาํตอรางกายผูอืน่อนัเปนการมุงหมายในทางเพศ
       (๒.๒)  กระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัลโดย

เปลือยหรือเปดเผยสวนของรางกาย หรือ
       (๒.๓) ใชวาจาลวนลามหรอืแสดงกริยิาทาทางอนัเปนการ

ลามกอยางอื่น
     (๓)  ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดกระทําการอยางหน่ึง

อยางใดดงัตอไปนีถ้าการกระทาํนัน้นาจะเปนเหตใุหเกดิอนัตรายตอความปลอดภยัของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเปนการฝาฝนตอกฎ ระเบียบ และความ
เรยีบรอยในอากาศยาน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๕ ป หรอืปรับไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

       (๓.๑) ใชกําลังทํารายผูอื่น
       (๓.๒)  ทําใหเสียทรัพย
       (๓.๓)  ดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล

หรอืใชสารที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือ
       (๓.๔)  กระทําดวยประการใด ๆ ที่กอ

ใหเกิดความวุนวายในอากาศยาน
     (๔) ผูอยู ในอากาศยานในระหวางการบิน

ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ถาการกระทําน้ัน
เปนการรบกวนการปฏิบัติหนาที่ของผู ควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจํา
อากาศยานหรือทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมอากาศยานหรือ
เจาหนาที่ประจําอากาศยานลดลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

        (๔.๑) ใชกาํลงัทํารายผูควบคมุอากาศยานหรอืเจาหนาท่ี
ประจําอากาศยาน หรือ

       (๔.๒) ทําใหผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาท่ีประจํา
อากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขูเข็ญ ไมวาจะทําดวยใชแรง
กายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด

     (๕)  ผู ใดโดยไม มีเหตุอันสมควรเข าไปหรือซอนตัวอยู ใน
อากาศยานในระหวางบริการหรือไมยอมออกไปเมื่อผูควบคุมอากาศยานไดสั่งให
ออกไปจากอากาศยาน ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน ๑ ป หรอืปรบัไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

     (๖) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดทาํรายรางกายผูอื่น 
ถาการกระทํานัน้นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

     (๗) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดฆาผูอื่น ถาการ
กระทํานัน้นาจะเปนเหตุใหเกิดอนัตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต

     (๘) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบนิผูใดยึดหรอืเขาควบคมุ
อากาศยานโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูอื่น หรือขู
วาจะกระทําอนัตรายตออากาศยานนัน้ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๒๐ ป

  ๒.๓ ความผิดฐานทําใหอากาศยานไมสามารถทําการบินไดหรือการ
กอใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของอากาศยาน๓ 

     (๑) ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้ตองระวางโทษ
ประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต 
๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

       (๑.๑) ทําลายอากาศยานในระหวางบริการ
       (๑.๒) ทําใหอากาศยานในระหวางบรกิารเสยีหายจนเปน

เหตุใหอากาศยานนัน้ไมสามารถทําการบินได หรือเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน หรือ

        (๑.๓) วางหรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหมีการวาง
ในอากาศยานในระหวางบรกิารซ่ึงวสัดหุรอืสิ่งใด ๆ  ท่ีนาจะทําลายอากาศยานนั้น หรอื
นาจะกอใหเกดิความเสยีหายจนเปนเหตใุหอากาศยานน้ันไมสามารถทาํการบนิได หรอื
นาจะกอใหเกิดความเสียหายจนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบิน

  ๒.๔  การกระทําความผิดในทาอากาศยานหรือการกระทําใด ๆ ที่
ทําใหการบริการของทาอากาศยานตองหยุดชะงัก๔

     (๑) ผูใดใชอาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดงัตอไปน้ี ถาการกระทาํน้ันเปนอันตรายหรอืนาจะเปนอันตรายตอความปลอดภยัของ
ทาอากาศยาน ผูกระทาํตองระวางโทษประหารชีวติ จําคกุตลอดชวีติ หรอืจําคกุตั้งแต 
๑๕ ป ถงึ ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

  ๓พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘

  ๔พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๙ – มาตรา ๒๐

creo
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มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

   ๕พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๒    
   ๖พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ – มาตรา ๒๕

       (๑.๑) ทาํรายรางกายผูอืน่ในทาอากาศยานจนเปนเหตใุหหรอื
นาจะเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย

      (๑.๒) ทาํลายหรอืทาํใหเสยีหายอยางรายแรงตอทาอากาศยาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยาน หรือตออากาศยานที่จอดอยูใน
ทาอากาศยานซึ่งไมใชอากาศยานในระหวางบริการ หรือ

      (๑.๓) ทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงัก
    (๒) ผูใดใชอาวธุหรือวสัดอุืน่ใดฆาผูอืน่ในทาอากาศยาน ถาการกระทาํ

นัน้เปนอนัตรายหรือนาจะเปนอนัตรายตอความปลอดภัยของทาอากาศยาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต

 ๒.๕ การกระทาํความผดิฐานทาํลายหรอืทําใหเสยีหาย
แกเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือการแจง
ขอความหรือสงขาวสารอันเปนเท็จ เปนเหตุใหผู ที่อยู ใน
ทาอากาศยานหรืออยูในอากาศยานตื่นตกใจ๕

    (๑) ผูใดทําลายหรือทําใหเสียหายแกเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ตามกฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศ หรือทําใหการทํางานของเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ดังกลาวขัดของ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวติ 
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

    (๒) ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซ่ึงรูอยูแลววาเปนเท็จ และ
การนัน้เปนเหตหุรอืนาจะเปนเหตใุหผูทีอ่ยูในทาอากาศยานหรอืผูทีอ่ยูในอากาศยาน
ในระหวางการบินตืน่ตกใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๕ ป หรอืปรับไมเกนิ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

      ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบินผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๕ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ๒.๖ การกําหนดบทลงโทษสําหรับผู สนับสนุนการกระทําความผิด 
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด๖ 

    นอกจากพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดิน
อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดดังกลาวแลว 
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   ๗เฉลมิพงษ ซิ่วสุวรรณ “มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืน : กรณศีกึษาการยดึและ
ปดลอมทาอากาศยานในระหวางประเทศ” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

พระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดบทลงโทษสาํหรบัผูสนับสนุนการกระทาํความผดิ 
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด ดังนี้ 

    (๑) ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวขางตน 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการ

    (๒) ผูใดพยายามกระทําความผิดดังกลาวขางตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ

    (๓) ผูใดตระเตรยีมการกระทําความผดิ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดในมาตรานั้น ๆ 

๓. มาตรการในการปองกนัและรกัษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี๗ 

 นอกจากมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน 
และทรัพยสินในอากาศยาน ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีมาตรการในการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในอากาศยานที่เปนไปตามหลกัสากล โดยกําหนดไวในอนุสญัญาตาง ๆ  ท่ีประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคดีวย ทัง้นีก้เ็พราะวาในการขนสงผูโดยสารและสนิคาโดยอากาศยานหรือ
เครื่องบนิน้ัน ถอืเปนการขนสงสาธารณะที่เรยีกวาเปนการบนิพลเรอืนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation) ทีจ่ะตองมีมาตรการตามหลักมาตรฐานขั้นตํ่าตาม
บทบญัญัตขิององคการการบนิพลเรอืนระหวางประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) เพื่อปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบดวย
กฎหมาย โดยในป ค.ศ. ๑๙๗๔ องคการการบนิพลเรือนระหวางประเทศไดบัญญัติ
ภาคผนวก ๑๗ (annex ๑๗) ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
ค.ศ. ๑๙๔๔ (Convention on International Civil Aviation ๑๙๔๔) หรอือนสุญัญา
ชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ (Chicago Convention ๑๙๔๔) วาดวยการรักษาความปลอดภัย 
โดยมีสาระสําคัญ คือ การรักษาความปลอดภัย การปองกันการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศจากการกระทําทีเ่ปนการแทรกแซงอันมิชอบดวยกฎหมาย (Safeguarding 
International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference) และให
รัฐภาคีตองถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๗๕ เปนตนมา

 อยางไรก็ด ีนอกจากอนุสญัญาชคิาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ แลว ยังมีอนุสญัญาหรอื
ความตกลงระหวางประเทศอกี ๔ ฉบบั ท่ีเปนมาตรการในการปองกนัและปราบปราม
การกระทําความผิดเพื ่อความปลอดภัยในการบินพลเรือนระหวางประเทศซึ ่ง
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี ไดแก

creo
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 (๑) อนุสัญญาวาดวยความผิดและการกระทําอื่น ๆ บางประการท่ี
กระทําบนอากาศยาน ค.ศ. ๑๙๖๓ (Convention on Offences and certain other 
Acts Committed on Board Aircraft ๑๙๖๓) หรืออนุสัญญาโตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ 
(Tokyo Convention ๑๙๖๓)

    อนสุญัญาฉบบันี ้กาํหนดใหรฐัภาคจีะตองรวมมอืกนัในการปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภทท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีอยูบนอากาศยาน
ในขณะทีอ่ากาศยานกาํลงับนิ โดยการจดัใหมกีฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยอํานาจศาล 
โดยวิธกีารแกไขหรืออดุชองวางของปญหาเขตอํานาจศาลเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิด 
กลาวคือ วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้คือออกมา
เพือ่ประกนัวาผูทีก่ระทาํความผิดบนอากาศยานในระหวางการบนิ
หรืออยูบนพื้นผิวทะเลหลวงหรือพื้นที่อื่นใดภายนอกอาณาเขต
ของรฐัใด ๆ จะไมหลุดพนจากการถกูลงโทษ เพราะเหตทุีไ่มมรีฐัใด
ใชอํานาจศาลในการจับกุมและดําเนินคดีแกบุคคลนั้นได

 (๒) อนสุญัญาเพือ่การปราบปรามการยึดอากาศยาน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐ (Convention for the 
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ๑๙๗๐) หรือ
อนุสัญญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ (Hague Convention ๑๙๗๐)

    อนสุญัญาฉบบันี ้ไดระบเุพิม่เตมิอาํนาจของรฐัภาคี ตอจากอนุสญัญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ กลาวคือ ใหรัฐภาคีมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดที่ปรากฏตัว
ในดินแดนของรัฐตน จะเห็นไดวา อนุสัญญาฉบับนี้นอกจากเปนการระบุฐานความผิด
ในการยดึหรอืควบคมุอากาศยานใหชดัเจนขึน้แลว ยงัเปนการอดุชองวางของอนสุญัญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ โดยการระบุใหรัฐที่อากาศยานมิไดจดทะเบียนมีอํานาจจับตัว
และลงโทษผูกระทําความผิดได 

 (๓) อนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
ตอความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๗๑) 
หรืออนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ (Montreal Convention ๑๙๗๑)

    อนุสัญญาฉบับนี้ ไดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย ตอความปลอดภยัของการบนิพลเรอืนขึน้ใหม ใหมขีอบขายท่ีกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูกระทําความผิดตามอนุสัญญาฉบับนี้ ไมจําเปนตองเปนผูที่อยูใน
อากาศยานเทานัน้ ผูกระทาํความผดิจะอยูบนพืน้ดนิกไ็ด นอกจากนี ้ยงัรวมถงึความผดิ
ที่มิไดกระทําตออากาศยานโดยตรง แตกระทําตอเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเปนสาเหตุ
แหงความไมปลอดภัยของอากาศยาน อีกทั้งยังรวมถึงความผิดในการแจงขาวเท็จ 
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ซึ่งอาจเปนอันตรายตออากาศยานดวย สําหรับการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น 
อนุสัญญาฉบับนีเ้ปนการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการทําลายอากาศยาน เครื่องชวย
การเดินอากาศยานและการแจงขาวเท็จ รวมถึงเปนการเพิ่มเขตอํานาจใหศาลนอกรัฐ
ที่จดทะเบียนอากาศยานดวย

 (๔) พิธสีารเพื่อปองกนัการปราบปรามการกระทาํอนัมชิอบดวยกฎหมาย 
ณ ทาอากาศยานซึ่งใหบรกิารการบนิพลเรอืน ค.ศ. ๑๙๘๘ (The Protocol for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๘๑) 
หรือพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ (Montreal Protocol ๑๙๘๘)

    พิธีสารฉบับนี ้ เปนการแกไขอนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ 
โดยการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําความผิด ณ ทาอากาศยาน โดยกําหนด
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายบุคคลในทาอากาศยานที่ใหบริการการบิน
พลเรอืนระหวางประเทศ จนเปนเหตใุหผูอ่ืนนั้นไดรบัอันตรายสาหสัหรอืถงึแกความตาย
หรือทําลายหรือทําใหเสียหายรายแรงตอสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยานที่
ใหบริการการบินพลเรือนหรือตออากาศยานทีไ่มอยูในระหวางการบริการ และอยูใน
ทาอากาศยานนัน้หรือทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงักลงไมวาโดยใช
อุปกรณ วัตถุหรืออาวุธใด ๆ และการกระทํานั้นเปนอันตรายหรือนาจะเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของทาอากาศยานนั้น จะตองรับโทษตามที่กําหนดไวในพิธีสาร
ฉบับนี้ดวย

    ทัง้นี ้เน่ืองจากประเทศไทยเปนรฐัภาคขีองอนุสญัญาโตเกยีว ค.ศ. ๑๙๖๓
อนุสัญญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ อนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิธีสาร
มอนตรอิอล ค.ศ. ๑๙๘๘ จึงไดตรากฎหมายอนุวตักิารในสวนของมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในทาอากาศยานเพื่อใชบังคับแกกิจการการบิน
พลเรอืน ใหมีความสอดคลองกบัอนสุญัญาดงักลาว  เชน พระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
บางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
บางประการตอการเดนิอากาศ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชบญัญตัวิาดวย
ความผิดบางประการตอการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน นอกจากนี้ ยังไดมกีารออก
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศฉบับตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จากหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการควบคุมดูแลกิจการการบินพลเรือน
อีกหลายฉบับ เชน ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และประกาศ
กรมการขนสงทางอากาศ เปนตน 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๔๘

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

จุลนิติ

บทสรุป  
  จากขอกฎหมายดังกลาวกบักรณเีหตกุารณทีผู่โดยสารคนหนึง่ไดแกลงขมขู

แอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศวามรีะเบิดบรรจุอยูในกระเปาเดนิทาง ขณะ
เครื่องบินจอดรอเตรียมขึ้นบินจนทําใหตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยนั้น แตเมื่อเจาหนาที่ไดทําการ
ตรวจสอบภายในกระเปาเดนิทางแลวปรากฏวาไมพบระเบิดแตอยางใด จนนาํไปสูการ
ดําเนินคดีแกผู โดยสารคนดังกลาวในขอหากระทําการเขาขายเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติว าดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๒ ที่บัญญัติวา “ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซึ่งรูอยู
แลววาเปนเทจ็ และการน้ันเปนเหตหุรอืนาจะเปนเหตใุหผูทีอ่ยูใน
ทาอากาศยานหรอืผูทีอ่ยูในอากาศยานในระหวางการบนิตืน่ตกใจ 
ผูกระทาํตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหาป หรอืปรบัไมเกนิสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ทั้งนี้ เนื่องจากมีพยานหลักฐาน และ
พฤตกิารณทีเ่ชือ่ไดวามกีารกระทาํความผดิจรงิ ซึง่สะทอนใหเหน็วา
การบังคับใชกฎหมายมีผลท่ีบังคับไดจริงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย  

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมผีลบังคบัใชแลว การกระทาํตาง ๆ บนเครือ่งบนิหรอือากาศยานตามที่
กฎหมายกําหนดไวนัน้ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามยอมเปนความผิดและตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก
ผู โดยสารทีอ่ยูบนเครือ่งบนิ หรอือยูในสนามบนิ รวมทัง้เปนการปองกนัและรกัษาความ
ปลอดภยัแกทรพัยสนิทัง้บนเครือ่งบนิและในสนามบนิมใิหเสยีหายดวย และหากบคุคลใด
ก็ตามท่ีกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายฉบับน้ีกําหนดไวยอมมีความผิดและตอง
รบัโทษตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว โดยจะอางวาไมรูกฎหมายเพือ่ใหตนเองพนจากความ
รับผิดดังกลาวนั้นยอมกระทําไมได ดังสุภาษิตกฎหมายท่ีวา “ความไมรูกฎหมาย
จะอางเปนขอแกตัวไมได” (Ignorantia juris non excusat)



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกทีม่ีรายไดและ
จายเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม เพื่อรบัผดิชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากการเจ็บปวย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและ
มีรายไดอยางตอเนือ่ง ทัง้นีโ้ดยทีป่จจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
สภาพการณปจจบัุน เพื่อใหการประกนัสงัคมเปนไปตามวตัถปุระสงคและอาํนวยประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของ
ในระบบประกันสังคมมากขึ้น

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ
ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจทีถ่กู
ตองเกี่ยวกบัประวัติความเปนมาของการประกันสงัคม เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัปิระกนั
สังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ วนัใชบงัคบัสทิธปิระโยชนท่ีผูประกนัตนจะไดรบัตามพระราชบญัญตัปิระกนั
สังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ ดังนี้
    ๑. ประวัตคิวามเปนมาของการประกนัสงัคม๑ 

การประกันสงัคมไดเริม่มบีทบาทเขามาสู ประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยรัฐบาล
ในสมัยนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งชื่อวา “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห” ประกอบดวย 
จอมพล ป. พบูิลสงคราม นายกรัฐมนตรีเปนประธานและกรรมการอื่นอีก ๑๑ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชดุน้ีมีความประสงคท่ีจะสงเสรมิใหประชาชนไดมีท่ีดนิและบานเรอืนเปนของตนเองประกอบสัมมาชพี
เปนหลักฐาน และจัดเรือ่งสงเคราะหเพือ่คุ มครองตนเองและครอบครัวใหประสบความผาสุก
และมีหลักประกันในความเปนอยู เชน ในกรณีที่มีบุตรมาก การคลอดบุตร พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ 
และมรณกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะห เพื่อใหพิจารณาเสนอหลัก

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตนจะไดรับ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑ สรปุจากเอกสารประกอบการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….อ.พ. ๕๖/๒๕๕๗ สาํนกักฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หนา ๑๗ – ๒๐. 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๐

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

การและวิธีการดําเนินการดังกลาว เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะหจึง
ไดนําเสนอความเห็นตอประธานคณะกรรมการสังคมสงเคราะหพรอมกับเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ตอมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๔๙๗ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักการประกันสังคมไวเฉพาะลูกจางท่ีมีรายไดตอเดือนต้ังแต 
๕๐๐ บาทขึ้นไป และใหผูประกันตน ผูวาจาง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขาไวในกองทุนประกันสังคม
เปนจาํนวนมากตามบญัชีอตัราเงนิสมทบโดยการกาํหนดอตัราเงนิสมทบจะแตกตางขึน้อยูกบัชวงรายได 
เพศ และสวนแหงความรับผิดชอบโดยผูทํางานจางหรือผูประกันตนจะตองออกเงินสมทบมากกวา
ผูวาจางหรือนายจาง สวนผูวาจางก็ตองออกเงินสมทบมากกวารฐับาล แตทัง้น้ีอตัราเงินสมทบมิไดแตกตาง
กนัมากนกั สาํหรบัสิทธิประโยชนทีผู่ประกันตนจะไดรบัประกอบดวย ประโยชนสงเคราะหเพือ่การคลอดบตุร 
เพื่อการสงเคราะหบุตร เพื่อการเจ็บปวย ทุพพลภาพ เพื่อการชราภาพ และเพ่ือการฌาปนกิจ ทั้งนี้ 
ประโยชนสงเคราะหประเภทใด จะใชเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา และการบังคับใชในเขต
ทองที่ใด เมื่อใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเชนกัน แตเนื่องจากมีการคัดคานและโจมตี
จากประชาชนอยางรุนแรงที่ไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม และเกิดเสียงวิพากษ
วิจารณกันวารัฐบาลนําระบบประกันสังคมมาใชเพื่อแขงขันกับการประกันชีวิต และมีความประสงค
ที่จะใหบริษัทประกันชีวิตของเอกชนตองเลิกลมไปโดยปริยาย ในที่สุด จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
จึงไดสั่งระงับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคมไวโดยไมมีกําหนด รวมท้ังตอมาเกิดเหตุการณ
รัฐประหารขึ้นจึงทําใหพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมเคยมีการบังคับใช

จวบจนกระท่ังไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ เปนตนมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางจะ
ไดรับความคุมครอง ทัง้ในเร่ืองการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ และตาย อนัมใิชเน่ืองจาก
การทาํงาน รวมไปถงึกรณีการคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน เชนเดียวกับ
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากไดมีประกาศใช
พระราชบญัญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะนัน้สภาพทางเศรษฐกจิและ
สงัคมไมอาํนวยใหนาํกฎหมายนัน้มาใชบงัคบั ปจจุบนัน้ีการพฒันาในดานเศรษฐกจิและสงัคมไดกาวหนาไปมาก 
สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการ
สงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอ่ืนซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน รวมท้ังกรณีคลอดบุตร กรณสีงเคราะหบตุร กรณชีราภาพ และสําหรบักรณีวางงานซ่ึงใหหลกัประกัน
เฉพาะลกูจาง 

่

‘‘โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการสงเคราะห
แกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย 
ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้ง
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และ
สําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง’’ 



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ตอมาไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๑๑ ตอนท่ี ๖๓ ก ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๓๗ และมผีลใชบงัคับ
ตั้งแตวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
เนือ่งจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทีใ่ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขัดของและมีปญหา
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลายประการ ทําใหผู ประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย นอกจากนัน้ วิธีปฏิบตับิางเรือ่งในพระราชบญัญตัดิงักลาวยงัมขีัน้ตอนการปฏบิตัท่ีิยุงยาก
สลับซบัซอน เกดิภาระแกนายจางและไมเอื้ออาํนวยประโยชนและการใหบรกิารแกนายจางและผูประกนัตน 
สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 
ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส่ิน้สภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม 
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการชวยเหลือผูประกันตนมิใหไดรับความเดือดรอนชั่วระยะเวลา
ทีส่ิน้สภาพการเปนลูกจางหรือสิน้สุดความเปนผูประกันตนแลวแตกรณี สมควรกําหนดใหขยายระยะ
เวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
โดยตราเปนพระราชกฤษฎกีา ประกอบกับบทบญัญตัใินสวนท่ีเก่ียวกับสทิธิของผูประกันตนในการไดรบั
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุร กรณีชราภาพ และกรณีวางงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติม
ใหชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ
รฐับาลนายจางและผูประกนัตนตามมาตรา ๓๓ ยังไมสอดคลองกบัความสามารถในการออกเงนิสมทบและ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

สําหรบัพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคาร
ที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมเีหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญติัฉบบัน้ีคอื โดยท่ีกฎหมาย
วาดวยการประกนัสังคมที่ใชบงัคบัในปจจุบนัมบีทบญัญตับิางประการไมเหมาะสมและไมสอดคลองกบั
สภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายผูประกนัตนใหสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเตมิ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม  คุณสมบัติและลักษณะตอง
หามของกรรมการประกนัสังคม ท่ีปรึกษา และกรรมการการแพทยและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการ
แพทยใหเหมาะสมยิง่ขึ้น แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงิน
ทดแทนการขาดรายได ยกเลิกการตัดสิทธิผูประกันตนซึ่งไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีจงใจ
หรือยินยอมใหผูอืน่กระทําใหตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๒

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

เพือ่ขยายความคุมครองใหผูประกนัตนไดรบัสทิธิประโยชนมากยิง่ขึน้ เพิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ
และอัตราใหรัฐบาลออกเงินสมทบสําหรับผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และเพิ่มบทบัญญัติใหลดหยอน
การออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรงที่สงผลกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของนายจางรวมทัง้กาํหนดโทษทางอาญา ในกรณนีายจางไมยืน่แบบรายการ
แสดงการสงเงินสมทบเพ่ือใหการประกันสังคมเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานวยประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น 

    ๒.การขยายความคุมครองตามการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ๒ 

(๑) วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ คุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 
๒๐ คนขึ้นไป๓ 

(๒) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป๔ 

(๓) วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง 
ตั้งแต ๑ คนขึ้นไป๕,๖ 

(๔) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขยายความคุมครองใหครอบคลุมถึงลูกจางทุกประเภท โดยให
ยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ลูกจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง

สําหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ 
ตอนที ่๕๓ ก หนา ๑ เมือ่วนัจนัทรที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เปนตนไป

 ๒ ที่มา เว็บไซดของสํานักงานประกันสังคม สืบคนจาก www.sso.go.th เมื่อวันที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๘.
  ๓ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
     “ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
  ๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา
     “เมือ่พนกําหนดระยะเวลาสามปนบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหใชพระราชบญัญตันิีบ้งัคบัแกกจิการทีม่ลีกูจางตัง้แต
สิบคนขึ้นไป”
  ๕ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองท่ีใดและเม่ือใด 
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
 ๖ พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคับแกนายจางที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งคนขึ้นไป 
พ.ศ. ๒๕๔๕       
 มาตรา ๒ บัญญัติวา “พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป”
 มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓บังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแตหน่ึงคนข้ึนไป ในทุก
ทองท่ี ท่ัวราชอาณาจักร”



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๓. สิทธิประโยชนทีผู่ประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๗

 

 ๑ สุจิตตา ธีรโรจนวิทย , ปญหาและแนวทางการคุมครองงานแพรเสียงแพรภาพตามกฎหมายลิขสิทธิ์, วิทยานิพนธ 

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

มีสิทธิไดรับเฉพาะคาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาบําบัดทางการแพทยคากินอยู และ
รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล คายา 
และคาเวชภัณฑ คารถพยาบาลหรือ
คาพาหนะรับสงผูปวย

คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และคาใชจายเปนเงินชวยเหลือ
เบือ้งตนใหแกผูประกันตน ในกรณี
ไดรับความเสียหายจากการรับรกิาร
ทางการแพทย

กรณีคลอดบุตร มสีทิธิไดรับไมเกิน ๒ ครั้ง เหมาจาย
ครัง้ละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมกับเงิน
สงเคราะหการหยุดงาน ๙๐ วัน

มีสิทธิไดรับไมจํากัดจํานวนครั้ง

กรณีสงเคราะหบุตร ไดรับสําหรับบุตรอายุ ๐ - ๖ ป คราวละ 
ไมเกิน ๒ คน เหมาจายรายเดือน 
เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน 

ไดรับสําหรับบุตรอายุ ๐ - ๖ ป
คราวละไมเกิน ๓ คน เหมาจาย
รายเดือน เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน

กรณีวางงาน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเม่ือถูกเลิกจาง
หรือลาออก

ใหความคุ มครองสิทธิประโยชน
กรณวีางงานแกผูประกันตนกรณี
นายจางหยดุกจิการชั่วคราวเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจาง 
เช น กรณีสถานประกอบการถูก
นํ้าทวม

ผูเจ็บปวยเรื้อรัง หรือผู
ทุพพลภาพ

ไม ม ีส ิทธิ ได รับประโยชนทดแทน
กรณีตาย 

ใหความคุ มครองสิทธิประโยชน
กรณีตายแกผู เจ็บป วย เรื้ อ รั ง/ 
ผูทุพพลภาพจะไดรับเงินคาทําศพ
แมสงเงินสมทบไมครบตามสิทธิ

ผูจงใจใหตนเองไดรับ
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
และตาย

ไมไดรับความคุมครอง ใหความคุ มครองสิทธิประโยชน
แกผู ประกันตนที่จงใจทําใหตนเอง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือ
ยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๔

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีทุพพลภาพ ผูประกันตนตองสูญเสียสมรรถภาพ
ของรางกายรอยละ ๕๐ จึงจะมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูทุพพลภาพอยูกอน วันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายได ๑๕ ป 

ผูประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ 
ไมถึ งรอยละ  ๕๐  ของรางกาย
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูทุพพลภาพอยูกอนวันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดรบัเงนิทดแทน
การขาดรายไดตลอดชีวิต

กรณีชราภาพ ผูประกันตนที่ ไมมีทายาท (บิดา 
มารดา บุตร และคูสมรส) ไมสามารถ
ทําหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิรับ
เงินบําเหน็จชราภาพไวลวงหนาได 
โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะตกเปน
ของกองทนุ ระยะเวลาการยื่นคาํขอรบั
ประโยชนทดแทนภายใน ๑ ป

ผ ู ประกันตนสามารถท ําหน ังส ือ
ระบุบุคคลผู มีสทิธิรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพไวลวงหนาได โดยมีสิทธิได
รับรวมกับทายาท หากไมมีทายาท
หรอืไมมีบุคคลท่ีทําหนังสือระบุจะให
สิทธิแก พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ลุง
ปา นา อา ขยายระยะเวลาการยื่น
คําขอรับประโยชนทดแทนจาก ๑ ป 
เปน ๒ ป

กรณีตาย เงินสงเคราะห
กรณีที่ผูประกันตนถึงแก
ความตาย

หากกอนถึงแกความตายผูประกันตน
ไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบ
หกเดือนข้ึนไปแตไมถึงสิบปจะไดรับ
เงินสงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสาม หากกอน
ถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงิน
สมทบมาแลวต้ังแต ๑๐ ปข้ึนไป จะไดรับ
เงินสงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนทีค่ํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ

หากกอนถึงแกความตายผู ประกัน
ตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต
สามสิบหกเดือนขึ ้น ไปแต ไมถึ ง
หน ีง่ ร อยยี ่ส ิบ เดื อนให จ าย เ งิ น
สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาสิบของคาจางรายเดือนทีคํ่านวณ
ไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยส่ี หากกอน
ถงึแกความตายผูประกนัตนไดสงเงนิ
สมทบมาแลวตั ้งแตหนึง่รอยยี ่ส ิบ
เดอืนขึ้นไปใหจายเงนิสงเคราะหเปน
จํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจาง
รายเดือนท่ีคาํนวณไดตามมาตรา ๕๗ 
คูณดวยสิบสอง

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

ความโปรงใสตรวจสอบ
ได ๑. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ไมมี กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
แตงตั้งเพื่อกํากับดูแลความโปรงใส 
ไดมาตรฐาน โดยหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมาองคประกอบและอาํนาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปน
ไปตามระเบยีบทีร่ัฐมนตรีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกันสังคม

๒. คณะกรรมการ
ประกันสังคม

ไมมีการกําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ
ล ักษณะตองห ามและการแสดง
บัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

กําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ และ
ล ักษณะตองหามของกรรมการ
ประกันสังคมและตองแสดงบัญชี
รายการทรัพยสินและหน้ีสิน ตอคณะ
กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

๓. ที่ปรึกษา มาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรี มาจากการสรรหาตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

๔. คณะกรรมการการ
แพทย

ไมมีการกาํหนดวธิกีารไดมา คณุสมบตั ิ
ลักษณะตองหาม

กาํหนดวธิกีารไดมาโดยใหมาจากการ
สรรหาตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกันสังคม กําหนดคณุสมบตัแิละ
ลักษณะตองหามของคณะกรรมการ
การแพทย

การบริหารการลงทุน ไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยได
เพราะจะทําใหอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ตกเปนที่ราชพัสดุ

กํ า ห นด ใ ห อ ส ัง ห า ริ ม ท รั พ ย ท ี ่
สํานักงานประกนัสังคมไดมาจากการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุนไมเปน
ท่ีราชพัสดุจะมีผลทําใหสํานักงาน
ประกันสังคมสามารถนําเงินกองทุน
ไปลงทุนในอสั งหาริมทรัพย ซึ ่ง
เปนการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงได

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๖

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

เงินสมทบ - ไมสามารถลดอัตราเงินสมทบ
เฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได หากจะ
ลดอัตราเงินสมทบ จะตองประกาศลด
อัตราเงินสมทบทั่วประเทศ
- ไมไดกําหนดในกฎหมายใหรัฐบาล
รวมจายเงินสมทบ แตปจจุบันรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณใหเปนเงินอุดหนุน
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับผู
ประกันตนมาตรา ๔๐

-  รัฐบาลสามารถออกประกาศ
ลดหยอนการออกเงินสมทบเพื่อ
ชวยเหลือผูประกันตนและนายจาง
ใหไดรับผอนปรนการเก็บเงินสมทบ
ในทองที่ที่เกิดภัยพิบัติ
- กําหนดใหรัฐบาลรวมจายเงิน
สมทบใหกับผูประกันตนมาตรา ๔๐
ไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ไดรับ
จากผูประกันตน

        ๔. การนาํสงเงนิสมทบตามพระราชบญัญตัปิระกันสังคม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๘

เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล หรือเงินที่ผูประกันตนและรัฐบาล
รวมกนัจายสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม เพือ่จายเปนประโยชนทดแทนใหแกผูประกนัตนหรอืผูมสีทิธิ
รับประโยชนทดแทน เมื่อเกิดเคราะหภัยหรือประสบความเดือดรอนและเขาเงื่อนไขตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวทาง
การดําเนินการดังนี้

๑) นายจางตองนําสงเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนําสงเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ใหแก
สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว

๒) หากนายจางไมนําสงแบบแสดงรายการนําสงเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดอืนถดัจากเดือนทีม่กีารหกัเงนิสมทบไว จะมโีทษจาํคกุไมเกนิ ๖ เดอืนหรอืปรับ ไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๓) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจางตองชําระไมเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ หากชําระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตองจายเงินเพิ่มรอยละ ๒ ตอเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่ม
ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหนายจางนําสงภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงินสมทบไว หากนําสงเงินสมทบลาชากวากําหนดตองจายเงินเพ่ิม
รอยละสองตอเดือน เชน เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

            - นําสงเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
            - นําสงเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน

  ๘ อางแลว เชิงอรรถที่ ๒

  



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

     ๕. สาํนกังานประกนัสงัคมไดเพิ่มชองทางอาํนวยความสะดวก โดยนายจางสามารถ
ย่ืนแบบสงเงนิสมทบ (สปส.๑ – ๑๐) ชาํระเงนิสมทบไดท่ีเคานเตอรธนาคารกรงุไทย ธนาคาร
กรงุศรอียุธยา และธนาคารธนชาติโดยไมเสยีคาธรรมเนยีม

    บทสรปุ
ดังทีไ่ดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ฉบับนี้ ไดขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภท รองรับแรงงานนอกระบบ เพิ่มสิทธิ
ประโยชนและปรบัปรงุเงื่อนไขการไดรบัสทิธปิระโยชน สงเสรมิการบริหารจัดการกองทนุท่ีด ีและมกีาร
ตรวจสอบความโปรงใสโดยคณะกรรมการถอืเปนกฎหมายที่เอ้ืออํานวยประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก 
ดงัน้ัน ประชาชนที่สนใจจงึควรศกึษาหาความรูใหมีความเขาใจที่ถกูตองถองแทเก่ียวกับพระราชบญัญตัิ
ฉบับนีแ้ละกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเกิดประโยชนแกผูทีเ่กี่ยวของในระบบประกันสังคมอยางแทจริงทัง้นี้ โดยสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ สายดวน ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือเว็บไซต www.sso.go.th 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

คําคม

จุลนิติ๑๕๘

“...คนเราที่ฟุงเฟอ ไมมีทางที่จะหาทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได 

ความฟุงเฟอนี้เปนปากหรือเปนสัตวที่หิวไมหยุด ความฟุงเฟอนี้อาปากตลอดเวลา 

จะปอนไปเทาไร ๆ ก็ไมพอ เมื่อปอนเทาไร ๆ ไมพอแลว ก็หาเทาไร ๆ ก็ไมพอ 

ความไมพอนี้ไมสามารถที่จะหาอะไรมาปอนความฟุงเฟอนี้ได ฉะนั้นถาจะตอตาน

ความเดือดรอน ไมใชวาจะตองประหยัดมัธยัสถ จะตองปองกันความฟุงเฟอและปองกัน

วิธีการที่มักจะใชเพื่อที่จะมาปอนความฟุงเฟอนี้คือความทุจริต ฉะนั้นการที่จะณรงค*

ที่จะตอสูเพื่อใหคนมัธยัสถและประหยัดนั้นก็อยูที่ตัวเอง ไมใชอยูที่คนอื่น เมื่ออยูที่ตนเอง

ไมอยูที่คนอื่น การณรงคโดยมากมักออกไปขางนอก จะไปชักชวนคนโนนชักชวนคนนี้

ใหทําโนนทํานี่ ที่จริงตัวเองตองทําเอง ถาจะใชคําวาณรงคก็ตองณรงคกับตัวเอง 

ตองฝกตัวใหรูจักความพอดีพอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะลูกเสือชาวบานที่มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร

ณ สนามบินดอนเมือง
วันอาทิตยที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

*คงตัวสะกดตามตนฉบับไวที่ถูกตองคือ คําวา รณรงค
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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ความนํา
 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกานัน้ไดถือกําเนิดขึน้โดยผลของ
พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญเปนระยะเวลากวา ๑๓ ป ในหวงระหวาง
ป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถงึป ค.ศ. ๑๗๘๙ อันเริ่มตนขึ้นนบัแตการประกาศเอกราช 
(Declaration of Independence)๑1 แยกตวัจากการเปนอาณานคิม
ของประเทศอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือ ไดแก คอนเนตทิคัต 
(Connecticut) เดลาแวร (Delaware) จอรเจีย (Georgia) แมริแลนด 
(Maryland) แมสซาซูเซตส (Massachusettes) นิวแฮมปเชียร (New 
Hampshire), นิวเจอรซีย (New Jersey) นิวยอรก (New York) 
นอรท แคโรไลนา (North Carolina) เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) 
โรดไอสแลนด (Rhode Island) และเซาท แคโรไลนา (South Carolina) 
ทัง้นี ้อาณานคิมท้ังหมดไดเขารวมตัวกันเปนสภาอาณานคิมคองเกรส 
(Continental Congress)๒2 และดาํเนนิวถิกีารปกครองโดยปราศจาก
รฐัธรรมนูญลายลกัษณอกัษรตั้งแตป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถงึป ค.ศ. ๑๗๘๑ ซึ่งเปน
ปท่ีรฐัธรรมนญูแหงสบิสามอาณานคิม (Article of Confederation) 
มีผลบังคับใช 

 ๑Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United 
States Constitution, 75 Iowa L. Rev. 891 (1990), p.891.
 ๒บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และชมพูนุท  ตั้งถาวร, สภารางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
: ประสบการณตางประเทศและประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), 
หนา ๑๗-๑๘ .

 ๑Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, 75 Iowa L. Rev. 891 
(1990), p.891.
 ๒บวรศกัดิ์  อุวรรณโณ และชมพนุูท  ตั้งถาวร, สภารางรฐัธรรมนญูเปรยีบเทียบ : ประสบการณตางประเทศและประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), หนา ๑๗-๑๘ .

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๙
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จุลนิติ

  จากนั้น เมื่อมีการจัดการประชุม “The Constitutional Convention” เพื่อหาทางออก
ปญหาหลายประการ เชน วกิฤตการคาและเศรษฐกจิ๓3ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ในป ค.ศ. ๑๗๘๗๔4ศกัราชใหม
ของการยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐที่มีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบันก็ไดเริ่มตนขึ้น    

การเปนมาในการสถาปนารัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

  “การประชุมเพือ่ยกรางรฐัธรรมนูญ” 
หรือท ีเ่รียกว า  “The Const itut ional 
Convention”๕5ของสหรฐัอเมรกิา ไดจัดใหมขีึ้น 
ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ระหวางวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
– ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ รวมเวลาที่ใชในการ
รางรัฐธรรมนูญทัง้สิ้น ประมาณ ๔ เดือน โดย
สภาอาณานคิมคองเกรส (Continental Congress) 
มีมติใหรัฐทั้ง ๑๓ รัฐสงผูแทนเขารวมประชุม๖6

  ในลําดับแรกของการประชุมนั้น ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก จอรจ วอชิงตัน (George 
Washington) เปนประธานในที่ประชุม จากนั้นไดมีการพิจารณาประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญ 
เชน ประเด็นเรื่องทีม่าและองคประกอบของผูแทนในสภาคองเกรสซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ
แหงสหรัฐอเมริกา๗7

  การประชมุยกรางรฐัธรรมนญูครั้งนั้นไดมกีารกาํหนดในเรื่องรปูแบบของการบรหิารประเทศ 
(Form of Government) โดยกาํหนดโครงสรางรฐับาลกลางใหประกอบดวย อํานาจสงูสดุทางรฐัสภา 
อํานาจสูงสุดทางบริหาร และอํานาจสูงสุดทางตุลาการ พรอมกันนี้ ทีป่ระชุมยกรางรัฐธรรมนูญไดให
ความเห็นชอบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม๘8แทนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสิบสาม
อาณานิคม หรอื “Article of Confederation” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญทีส่ถาปนารูปแบบของรัฐ
เปน “สมาพันธรัฐ” มาแตเดิม 
 ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏวามีการเสนอขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบโครงสราง
ของรูปแบบการบริหารประเทศ ๒ ประการ ไดแก
 (๑) ขอเสนอเวอรจเินีย (Virginia plan) กลาวคอื เสนอใหจดัใหมรีฐับาลกลางที่มคีวามเขมแข็ง 
และมีอํานาจในการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับกับปจเจกบุคคล โครงสรางของรัฐสภาใชระบบสองสภา 
(Bicameral Legislature) ไดแก การใหมี “สภาผูแทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” โดยมลรัฐมีผูแทน

 ๓Robert N. Clinton, p.896.
 ๔Ibid., p.891.
 ๕See more Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.898.
 ๖บวรศักดิ ์  อุวรรณโณ และชมพูนทุ  ตั ้งถาวร, “สภารางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณตางประเทศ
และประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), หนา ๑๙ .
 ๗เพิ่งอาง, หนา ๒๐ และหนา ๒๒.

๘มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลีย้งบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษา
ศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๘.

ี   ื  ั
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ในแตละสภาตามสัดสวนประชากรในแตละมลรัฐ ฝายบริหารแยกออกจากฝายนิติบัญญัติ โดยมี
ประธานาธิบดีเปนหัวหนาฝายบริหารเปนผูมีอํานาจสูงสุดในทางบริหารและเปนผูนําสูงสุดของกองทัพ
และกําหนดใหมีฝายตุลาการที่เปนอิสระ๙9

 (๒) ขอเสนอนิวเจอรซี (New Jersey plan) กลาวคอื เสนอใหใชระบบสภาเดี่ยว (Unicameral 
Legislature) โดยเสนอใหทุกมลรัฐมีผูแทนในสภาในจํานวนที่เทากัน และใหมีการจัดตั้งศาลฎีกา
เปนศาลในระดับสหรัฐ๑๐10

  การอภิปรายในเรื่องที่มาและองคประกอบของสภาคองเกรสใชเวลานานรวมเดือน เนื่องจาก
มลรัฐเล็กและมลรัฐใหญไมสามารถตกลงกันได จนกระทั่งวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๗ ที่ประชุม
ไดลงมติใหความเห็นชอบกับแผนที่มีชื ่อวา “การประนีประนอมที่ยิ ่งใหญ” (The Great 
Compromise)๑๑11ซึ่งมีสาระสําคัญใหสภาคองเกรสประกอบดวย ๒ สภา สภาที่หนึ่ง มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน ซึ่งจะไดผูแทนมีสัดสวนตามจํานวนประชากรของมลรัฐนั้น ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูแทนจากมลรัฐที่มีขนาดใหญ และสภาที่สอง ใหมีผูแทนจากทุก ๆ มลรัฐ มลรัฐละ
เทา ๆ กัน เพื่อตอบสนองความตองการของมลรัฐที่มีขนาดเล็ก๑๒12

 โดยผลของการประนีประนอมขอเสนอแนวคดิท้ังสองนั้น เปนผลใหเนื้อความของรางรฐัธรรมนูญ
ไดกําหนดใหรูปแบบของรัฐสภาเปนระบบสองสภา (Bicameral Legislature) ประกอบดวย 
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรมจํีานวนตามสดัสวนของจํานวนประชากรในแตละ
มลรัฐ และวุฒิสภา ซึง่มีสมาชิกเปนตัวแทนจากทุกมลรัฐในจํานวนที่เทากัน นอกจากนี ้ยังมีการ
จดัตัง้ศาลฎีกาในระดับสหรัฐขึน้โดยรัฐธรรมนูญ แตกําหนดใหที่ประชุมของรัฐสภามีอํานาจ
ในการจัดตั้งศาลที่ตํ่ากวาในระบบสหรัฐได๑๓13

 ภายหลงัจากทีไ่ดมีการลงมติในประเด็นสาํคญั ๆ  แลว สภารางรฐัธรรมนูญไดต้ังคณะกรรมาธกิาร
พิจารณาในรายละเอียดของรางรัฐธรรมนูญ เชน พิจารณากําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับอํานาจ
ของรัฐสภา ตลอดจนไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง เมื่อคณะกรรมาธิการนี้ไดพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ที่ประชุมยกรางรฐัธรรมนญูใชเวลาพิจารณาอกีเพียง ๑ สปัดาห กไ็ดลงมติ
เห็นชอบในวันที่ ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ หลังจากนั้นผูยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดแยกยายกลับไปยัง
มลรัฐของตนเองเพื่อเตรียมการใหสัตยาบันรางรัฐธรรมนูญ๑๔14

 ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม ไดแสดงความเห็นวา “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น ผูราง
ไดพยายามจะเลียนแบบระบอบการปกครองของเมืองแม คือของอังกฤษ แตโดยทีแ่ทจริงแลวมิใช
เปนการปกครองแบบอังกฤษทีผู่รางรัฐธรรมนูญเมือ่ ค.ศ. ๑๗๘๗ สถาปนาขึ้น แตเปนการปกครอง

 ๙เพิ่งอาง.
๑๐เพิ่งอาง.

 ๑๑Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.905.
 ๑๒บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และชมพูนุท  ตั้งถาวร, หนา ๒๓ .

๑๓มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๒๘.
๑๔Erwin Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 3th ed., (New York: Aspen Publishers, 

2006), pp. 10-11. อางถึงใน มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตรา
พรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๙ .
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แบบอังกฤษตามหนังสือ “Esprit des lois” 
ของ “Montesquieu” ซึ ่งมีอิทธิพลเหนือ
การสถาปนารัฐธรรมนูญขอสหรัฐอเมริกา”๑๕
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และ “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาทีไ่ดรางขึ้น
เมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๗ และมีการลงมติรับรองเมื่อ 
ค.ศ. ๑๗๘๙ นัน้ เปนรฐัธรรมนูญลายลักษณอักษร
ท่ีเกาแกท่ีสุดและใชอยูจนกระทั่งทกุวันน้ี การราง
รฐัธรรมนญูฉบบัน้ีกวาจะเสรจ็เรยีบรอยไดเปนไป
โดยยากลําบากมาก เพราะมีความเห็นทีส่ําคัญ
ขดักันอยูสองทาง คอื ทางหนึ่งตองการใชอาํนาจสหรฐัเหนอืรฐัสมาชกิมาก (fédéralistes) ความเหน็ที่
เอนเอยีงไปในทางนี้โดยเฉพาะเปนของรฐัใหญอีกทางหน่ึงตองการตดัอํานาจสหรฐั (anti-fédéralistes) 
เพื่อใหรัฐตาง ๆ ทีม่ารวมมีอิสระมาก ความเห็นทีเ่อนเอียงไปในทางนี้โดยเฉพาะเปนของรัฐเล็ก ๆ 
แมเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จและลงมติกันแลว กวาจะทําใหรัฐตาง ๆ ใหสัตยาบันรับรองได ก็ตองมีการ
ใหสัญญาวาจะทําการแกไขเปลีย่นแปลงรัฐธรรมนูญนั้นโดยทันทีหลายประการ จึงไดเสร็จเรียบรอย
กันใน ค.ศ. ๑๗๙๑ คือ การแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งแรกสิบประการ ตอมาไดมีการลงมติรับรองการแกไข
เปลี่ยนแปลงอีกสิบหาครั้ง ระหวาง ค.ศ. ๑๗๘๙ กับ ค.ศ. ๑๙๖๗ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญที่ไดรางขึ้นนั้น
ไมไดสรางอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐใหมีมากและแข็งแรง แตก็ไดมีววิัฒนาการตอมาเปนลําดับ 
ทําใหอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐมีมากและมั่นคงขึ้น”๑๖ 16

แนวคิดในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับรูปแบบรัฐสภาและวุฒิสภา

แนวคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)
 การแบงแยกอาํนาจ (Separation of Powers) ระหวางสถาบนัทางการเมอืงในระดบัรฐับาลกลาง
กับหลักการแบงแยกอํานาจระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐ (Federalism) เปนภาพสะทอนจากหลัก
การในเรื่องการถวงดุลและการตรวจสอบการใชอํานาจ (Checks and Balances) แตการใชอํานาจ
เพื่อทําหนาที่ของสถาบันการเมืองในระดับรัฐบาลกลางมีการทับซอนกันบางประการ มิใชเปนการ
แบงแยกอํานาจออกจากกันอยางเด็ดขาด เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน๑๗

17 

กลาวคือ 

 ๑๕ไพโรจน  ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย, (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๕), หนา ๓๐๔.
 ๑๖เพิ่งอาง, หนา ๓๐๓-๓๐๔.

๑๗มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๓๒.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

 ๑) รัฐสภาซ่ึงเปนผูใชอํานาจนติิบญัญัติเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการตรากฎหมาย
ขึน้ใชบังคับ แตประธานาธิบดีซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารเขาไปเกี่ยวของในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
เพราะรางรฐับญัญตัท่ีิผานความเหน็ชอบจากรฐัสภาจะมผีลใชบงัคบัเปนกฎหมายไดตองไดรบัการลงนาม
จากประธานาธิบดี หากประธานาธิบดีไมลงนาม ถือวาใชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย (Veto)
 ๒) ประธานาธิบดีมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา แตจะกระทําไดก็เฉพาะตอเมื่อไดรับ
คําแนะนําและความยินยอมจากวุฒิสภาเทานั้น
 ๓) ศาลมีอ ํานาจวิน ิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการใชอํานาจของรัฐสภา
หรือประธานาธิบด ีแตรัฐสภามีอํานาจในการกําหนดเขตอํานาจศาลนอกเหนือจากที่มีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ

รูปแบบของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา: ที่มาและองคประกอบ
 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา Article I Section 1๑๘18ไดกําหนดรูปแบบของรัฐสภา
เปน “ระบบสภาคู” ซึ่งประกอบดวย ๒ สภา ไดแก วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ในขณะที่
มีการรางรฐัธรรมนญูนั้น ในรฐัธรรมนูญแหงสบิสามอาณานิคมและสภาของมลรฐัสวนใหญตางใชระบบ
สภาเดียว (Unicameral)๑๙19 
  การเกิดข้ึนของระบบสภาคูนั้นเปนผลมาจากจากการผสมผสานและประนปีระนอมระหวาง
อํานาจของมลรัฐและอํานาจของประชาชน กลาวคือ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหอํานาจ
ของมลรัฐสามารถแสดงออกผานผูแทนจากมลรัฐละ ๒ คน ประกอบเปนวุฒิสภา (Senate) ไมวาจะมี
ขนาดมลรัฐเล็กหรือใหญ และใหอํานาจของประชาชนสามารถแสดงออกผานทางสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งมีจํานวนสมาชิกตามสัดสวนจํานวนประชากรของแตละมลรัฐ๒๐

 ในเรื ่องของการกําหนดที่มาของสมาชิกสภาแตละสภานี้ ในชั ้นการยกรางรัฐธรรมนูญมี
การอภิปรายถกเถียงอยางกวางขวางดังกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ เพราะแตเดิมภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงสิบสามอาณานคิม (The Articles of Confederation) นัน้ แตละมลรฐัมคีะแนนเสยีงในสภาเดยีว
อยางเทาเทยีมกนัไมวาจะเปนมลรฐัท่ีมีขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ ดงัน้ัน มลรฐัขนาดเลก็มคีวามประสงค
จะใหคงหลักการนี้ไวในการยกรางรัฐธรรมนูญ ผูแทนของมลรัฐเล็กนําโดย William Paterson 
จึงไดเสนอและสนับสนุนขอเสนอนิวเจอรซ ี (New Jersey Plan)๒๑ ในขณะที่มลรัฐขนาดใหญ
สนับสนุนขอเสนอเวอรจีเนีย (Virginia Plan) ที่เสนอใหมีการใชระบบสองสภา โดยสมาชิกของ
ท้ังสองสภาองิตามจาํนวนประชากรในแตละมลรฐั แตในทายท่ีสดุก็มีการประนีประนอมดงัท่ีไดกลาวถงึ
ขางตน โดยคณะผูรางรัฐธรรมนูญตกลงที่จะใชระบบสองสภาที่กําหนดทีม่าของสมาชิกของสองสภา

 ๑๘US Constitution Article I section 1;
  “All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall 
consist of a Senate and House of Representatives.”

๑๙มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๒ .
๒๐เพิ่งอาง.

 ๒๑Robert N. Clinton, p.903.
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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา

จุลนิติ

ใหแตกตางกัน โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาจากการเลอืกต้ังโดยตรงจากประชาชน
มีจํานวนตามสัดสวนจํานวนประชากรของ
แตละมลรัฐ สวนในวุฒสิภามีทีม่าจากผูแทน
ของแตละมลรัฐ มลรัฐละ ๒ คน ไมวาจะเปน
มลรัฐเลก็หรอืใหญ ทัง้นี ้ตอมารัฐธรรมนญูแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดบัญญัติใหวุฒิสภามี
ที ่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน 
(Popular Election) แทนการใหอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติระดับมลรัฐในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา๒๒22ดังนี้

Amendment XVII
 The Senate of the United States shall be composed of two Senators 
from each state, elected by the people thereof, for six years; and each Senator 
shall have one vote. The electors in each state shall have the qualifications requisite 
for electors of the most numerous branch of the state legislatures.
  When vacancies happen in the representation of any state in the Senate,
the executive authority of such state shall issue writs of election to fill such vacancies: 
Provided, that the legislature of any state may empower the executive thereof
to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election
as the legislature may direct.
  This amendment shall not be so construed as to affect the election or term 
of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

   รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดรับการใหสัตยาบันมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
ค.ศ. ๑๙๑๓ เนือ่งดวยแตเดิมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของแตละมลรัฐนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปน
อํานาจของฝายนิติบัญญัติของมลรัฐที่จะเลือกบุคคล ๒ คน ใหมาทําหนาที่เปนสมาชิกวุฒิสภาในนาม
ของมลรัฐ แตในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ นี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการเลือกตัง้โดยตรง
จากประชาชนกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (Popular Election) โดยมีผลเปนการแกไขบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I Section 3 ๒๓   
  

๒๒มานิตย  จุมปา และพรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๓.
๒๓เพิ่งอาง, หนา ๒๑๕.
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 มูลเหตุสําคัญทีน่ําไปสูการแกไขครั้งนี ้ คือ เพื่อปองกันปญหาวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แบบเดิมทีใ่หอาํนาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไวทีฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐ อนัเปนชองทางใหบุคคล
หรือกิจการที่มีฐานะรํ ่ารวยใชอิทธิพลอยูเบื ้องหลังฝายนิติบัญญัติของมลรัฐเพื ่อใหเลือกบุคคลที่
ตนตองการใหเปนสมาชิกวุฒิสภา อันเปนเหตุทําใหมีการเรียกชื ่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้นวา “คลับของผูรํ่ารวย” (Millionaire’s Club)๒๔24

 ศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับอํานาจของวุฒิสภา (Senate) 
ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไววา “สภาซีเนตมีอํานาจที่สําคัญมากในนโยบายการตางประเทศ 
ประธานาธิบดีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาซีเนตในการแตงตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุล
ตุลาการของศาลสูงสุด รวมทั้งขารัฐการบางตําแหนงของสหรัฐที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
มิไดกลาวถึงการแตงตัง้นัน้ไว ซึง่มีอํานาจในระยะหลัง ๆ นี้เปนหมื่นคน ในทางการทูตนั้น
ประธานาธิบดีเปนผูทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศแตจะตองไดรับสัตยาบันจากสภาซีเนต
ดวยเสียงขางมากถึงสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม คงจํากันไดดีถึงกรณีที่สภาซีเนตอเมริกัน
ไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาแวรซายสภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที ่๑ ซึง่แสดงใหเห็นวา
สภาซีเนตมีอํานาจมากเพียงไร อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีมักจะพยายามทําความตกลงในเรื่องนี้
ใหเปนความตกลงของฝายบริหาร (accords exécutifs) ซึ่งในทางปฏิบัติศาลสูงสุดก็ยินยอมใหมี
คุณคาเหมือนสนธิสัญญา”๒๕25

ความสงทาย
 โดยผลของพัฒนาการทางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานับแต “Declaration of 
Independence” จนถงึ “The Constitutional Convention” รฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนัท่ีสถาปนา
สหพันธรัฐ และกําหนดองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ องคกร ตลอดจนรูปแบบของรัฐสภาก็ไดมี
ผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน    
 “การประนีประนอมที่ยิ่งใหญ” (The Great Compromise) ในการประชุมเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญ ทําใหรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา หรือ “Congress” ประกอบดวย ๒ สภา ไดแก 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา จากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑๗ ในป ค.ศ. ๑๙๑๓ 
ใหวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อปองกันปญหาอันเนื่องมาจากวิธีการไดมา
ซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบเดิมทีใ่หอํานาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไวทีฝ่ ายนิติบัญญัติของมลรัฐ 
(State Legislature)  

๒๔Linda R. Monk, The World We live by: Your Annotated Guide to the Constitution, (New York: A Stonesong 
Press Book, 2003), p.234. และ John R.Vile, A Companion to the United States Constitution and Its Amendments, 
3rd ed., (Connecticut: Greenwood Publishing Group, Inc., 2001), p. 205. อางถึงใน มานิตย  จุมปา และพรสันต  เล้ียงบุญเลิศชัย, 
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑๕-๒๑๖ .
 ๒๕ไพโรจน  ชัยนาม, หนา ๓๐๖-๓๐๗.
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คําคม

จุลนิติ๑๖๖

“...ซึ่งเชื่อวาประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดิน

นี้ยังเหมาะสมกับความเปนอยูได อยางที่เคยพูดมาหลายปแลววา ภูมิประเทศยัง 

“ให” คือ เหมาะสม. แตความเปนอยูตอง

ไมฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัดและตองไปในทางที่ถูกตอง...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๖๗

แนะนําเว็บไซต

จุลนิติ

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พอสอน”
สํานกัราชเลขาธิการรวมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทคัด
ตัดตอน เผยแพรในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พอสอน” โดยแบงเปน ๙ หมวดหมู ไดแก การศึกษา ความยุติธรรม รูรัก
สามัคคี ความรับผิดชอบตอหนาที่ ประโยชนสวนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและ
ความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถ
ดาวนโหลดไดทัง้ในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด บน Play Store และระบบ
ปฏบัิตกิาร IOS ซึ่งสามารถดาวนโหลด
ไดใน App Store อยางไรก็ตาม 
ผูใชทัว่ไปทีด่าวนโหลด GAC หรือ
Government Application Center 
ซึ่งเปนแอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ

จุฬารัตน  วงษนอย  

เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส

ราชบัณฑิตยสถาน ไดจัดทํา
เปนแอปพลิเคชันที่รวบรวมคําศัพทจาก
พจนานุกรมภาษาไทย โดยใชขอมูลจาก
พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หรอืฉบับลาสุด เปนการแปล
ไทยเปนไทยหรือพจนานุกรม ไทย-ไทย 
ซึง่สามารถคนหาคําจากคําศัพทหรือ
ความหมายได คาํศพัทท้ังหมดจะแบงตาม
พยัญชนะในภาษาไทย โดยแบงออกเปน
หนา ๆ  เพื่อสะดวกในการคนหา เหมาะสําหรบันักเรยีน นักศกึษา อาจารย หรอืบุคคลทัว่ไป เพื่อใชอางองิขอมูลตาง ๆ  ทัง้
ในการเรียน การทํารายงาน หรืออื่น ๆ ทําใหสะดวกสําหรับการคนหายิ่งขึ้น สําหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถโหลด
ไดฟรีทั้ง Play Store และ App Store 

๑๖๖๗๗๗๖๗๖๗๗๖๗

+

แอปพลิเคชัน “พจนานุกรมไทย+ราชบัณฑิตยสถาน”

= abcd
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๖๘

แนะนําเว็บไซต

จุลนิติ

www.vipassanathai.org  
ส ถ า บั น ว ิป  ส ส น า ธุ ร ะ 

มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
ว ิทยาลัย  เป นศูนย กลางวิป สสนา
ประเทศไทย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการ
วางแผน พัฒนาสงเสริม เผยแผและให
บริการวิชาการดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรมงาน
พัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัย
พัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน สรางเครือขายสาํนักปฏบัิตธิรรมและหนวยอบรมคณุธรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักสตูรปฏบัิตธิรรม 
ไดแก หลักสูตรวปิสสนาพฒันาองคกร หลักสูตรวปิสสนาสําหรบับุคคลทั่วไป หลักสูตรวปิสสนานานาชาต ิหลักสูตร
วิปสสนาสําหรบันิสิต และหลักสูตรการปฏิบัติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   

http://ni3.mict.go.th/greenict
Green ICT : เว็บไซตทะเบียนผลิตภัณฑไอซีทีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเว็บไซตที่ชวยอํานวยความ

สะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑไอซีทีโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการลดหรือปรับขั้นตอนที่ยุงยากในการออก
ขอกําหนดการจัดซือ้ การพิจารณาผลขอเสนอของผูขาย ตลอดจนการตรวจรับผลติภัณฑทีส่งมอบไดงายขึน้ สาํหรับ
ผูขาย การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑกับ
โครงการฯ ถือเปนชองทางในเขาถึง
ผูซื้อทัว่ประเทศ และทําใหการตรวจ
รับเปนไปโดยงายและรวดเร็ว ซึ่งทั้งนี้
ได รับการตรวจสอบโดยกระทรวง
ไอซทีีแลววาเปนไปตามขอกาํหนดของ
กระทรวงฯ 

+ = abcd
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